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                                              Poznań, 11 października 2017 r. 
 

        

P.T. 

Dziennikarze Zdrowotni 

Newsroomy 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

uprzejmie informujemy,  że w dniach 10 i 11 października 2017 w Pracowni Elektrofizjologii Serca 

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przeprowadzony został u 3 kolejnych 

pacjentów unikatowy na polską skalę zabieg  
 

 

ŻYLNEJ ABLACJI ALKOHOLOWEJ KOMOROWEJ ARYTMII SERCA. 
 

 

 

Zabieg ten jest nowatorską alternatywą terapeutyczną dla wyselekcjonowanej grupy pacjentów  

z uporczywą arytmią komorową, oporną na dotychczasowe leczenie. Polega on na wytworzeniu 

ograniczonej blizny łącznotkankowej w miejscu powstawania arytmii poprzez wprowadzenie przez 

naczynia żylne do lewej komory serca wysokoprocentowego alkoholu etylowego. Ta inwazyjna metoda 

nie wymaga otwarcia klatki piersiowej i operacji na otwartym sercu, co znacząco wpływa na szybką 

rekonwalescencję pacjentów, a poprawa stanu ich zdrowia zauważalna jest niemal od razu. Zabieg ablacji 

alkoholowej zapobiega rozwojowi kardiomiopatii doprowadzającej do niewydolności serca.  Ponadto  

u jednego pacjenta z migotaniem przedsionków, wg podobnej zasady wykonano także żylną ablację 

alkoholową (w obrębie żyły Marshalla) w celu uzupełnienia wcześniej wykonanego zabiegu izolacji żył 

płucnych. 

Zespół elektrofizjologów I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu przeprowadził zabieg  

z uczestnictwem światowej sławy specjalisty z zakresu elektrofizjologii serca, prof. Miguela 

Valderrábano z Methodist DeBakey Heart & Vascular Center w Houston (Texas, USA). Profesor 

Valderrábano jest uznanym międzynarodowym ekspertem w zakresie tej innowacyjnej metody leczenia 

arytmii komorowej. 

Pracownia Elektrofizjologii Serca, w której wykonano zabieg, działa w Szpitalu Klinicznym 

Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu od 1997 roku pod kierownictwem dr hab. med. Krzysztofa 

Błaszyka, prof. UM. W Pracowni tej wykonano pierwsze w regionie inwazyjne badania elektrofizjologiczne 

oraz ablacje RF z zastosowaniem systemu CARTO w różnych zaburzeniach rytmu serca. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 
 

 

prof. dr hab. med. Maciej Lesiak – Kierownik I Kliniki Kardiologii – 601 730 446 
dr hab. med. Krzysztof Błaszyk, prof. UM – Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Serca – 602 222 143 
                  
 

 Szczepan Cofta  
      (-) Naczelny Lekarz Szpitala 


