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Szanowni Pacjenci,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu. Znajdą w nim Państwo informacje o na-
szych nowościach. Wśród nich jest gabinet fizjoterapii uroginekologicznej – jedyne miejsce w naszym 
województwie, w którym pomoc znajdą kobiety zmagające się m.in. z nietrzymaniem moczu. Kłopot 
jest na tyle powszechny, że powstała nawet specjalna kampania o nazwie „Co trzecia”, bo właśnie 
co trzeciej kobiety dotyczy ten problem. Już wcześniej wprowadzając wykorzystanie botoksu – naj-
nowocześniejszej metody leczenia nietrzymania moczu, pokazaliśmy, że chcemy i potrafimy szukać 
rozwiązań kompleksowych, by móc nieść pomoc ogromnej ilości potrzebujących kobiet. Dziś uru-
chamiamy gabinet fizjoterapii uroginekologicznej, który będzie cennym uzupełnieniem naszej oferty, 
której nie znajdą Państwo w innych ośrodkach w regionie.

Kolejną nowością jest laser – również jedyny w naszym województwie – pozwalający na wykonanie 
szerokiej gamy zabiegów urologicznych, także w trybie chirurgii jednego dnia. Użycie światła lasero-
wego w chirurgii to najnowsze odkrycie medycyny, niwelujące do minimum możliwość wystąpienia 
powikłań po zabiegu i poprawiające komfort pacjenta w krótkim czasie. Niezmiernie nas cieszy, że 
możemy poszerzyć ofertę o kolejne tak nowoczesne urządzenie.

Polecamy też Państwa uwadze dwa materiały o Oddziale Chirurgii Ogólnej, który nie tylko bardzo 
ambitnie poszerza ofertę, ale również zmienia panujące w medycynie schematy leczenia. W prowa-
dzeniu pacjentów zmagających się z problemem ran przewlekłych nie ma sobie równych. Chirur-
gom kroku dotrzymują też lekarze z Oddziału Wewnętrznego, którzy zaprezentowali swe możliwości 
podczas 41. Ogólnopolskich Dni Endoskopowych w Katowicach w gronie największych ośrodków 
w kraju i najlepszych specjalistów.

Z życzeniami interesującej lektury!

Szanowni Państwo,
Za nami bardzo dobry rok dla krapkowickiego szpitala, pełen wyzwań, którym dzięki intensywnej pracy 
i zaangażowaniu całego zespołu udało się sprostać. Gorąco zachęcam do lektury rozmowy z Prezesem 
Krapkowickiego Centrum Zdrowia Marcinem Misiewiczem, która podsumowuje minione miesiące, ale 
również zapowiada wiele planów na przyszłość.

W bieżącym numerze „Naszego Szpitala” przybliżamy też nowości, z których nasi pacjenci mogą sko-
rzystać już dziś. Poszerzenie oferty z zakresu leczenia przewlekłej choroby żylnej, nowoczesny laser do 
zabiegów urologicznych czy jedyny w regionie gabinet fizjoterapii uroginekologicznej to tylko niektóre 
propozycje, które Krapkowickie Centrum Zdrowia przygotowało dla swoich pacjentów.

Zapraszam też do lektury informacji o sprzęcie medycznym, który na rzecz pacjentów Zakładu Opieki 
Leczniczej przekazała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stało się to możliwe za sprawą 
Państwa hojności.

Dzisiejsza medycyna to obowiązek ciągłego rozwoju i szkoleń – wie o tym doskonale personel medycz-
ny KCZ, który kolejny raz udowadnia, że to priorytet. Jesteśmy dumni z tego, że naszą wiedzą możemy 
dzielić się z innymi, prezentując ją w gronie najlepszych i największych ośrodków kraju. Przykładem 
są pracownicy Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii, którzy podczas 41. Ogól-
nopolskich Dni Endoskopowych w Katowicach, zaprezentowali przypadek ciężkich powikłań leczenia 
żylaków dna żołądka klejem cyjanoakrylowym. Cieszymy się, że doceniają Państwo nasze starania 
i obdarzają zaufaniem.

Miłej lektury!
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– Ogólnopolskie Dni Endoskopowe – 
jakiej rangi jest to wydarzenie?

– Dni Endoskopowe to wydarzenie 
naukowe o wieloletniej tradycji, jedno 
z najważniejszych i najbardziej presti-
żowych dla lekarzy różnych specjalno-
ści zajmujących się badaniami endosko-
powymi w Polsce. W czasie spotkania 
prezentowane są aktualne standardy 
postępowania, przedstawiane są nowe 
techniki endoskopowe, omawiane 
najważniejsze publikacje z ostatniego 
roku. Jest to platforma wymiany do-
świadczeń, która daje możliwość szero-
kiej dyskusji, artykułowania wątpliwo-
ści, konfrontowania odmiennych opinii.

– Znaleźliście się w gronie przedstawi-
cieli największych ośrodków w kraju, 
to chyba powód do dumy?

– Niewątpliwie zaproszenie leka-
rzy z KCZ do zaprezentowania pracy 
w czasie konferencji naukowej jest for-
mą nobilitacji. Przyjęliśmy je z ogrom-
ną satysfakcją. Pani doktor Magdalena 
Gidzińska, lekarz rezydent odbywająca 
w naszym oddziale specjalizację z cho-

rób wewnętrznych, omawiała przypa-
dek leczenia chorego, u którego wy-
stąpiły powikłania po leczenia żylaków 
żołądka za pomocą ostrzykiwania kle-
jem cyjanoakrylowym. To powikłanie 
nie było rzetelnie opisane w literaturze 
naukowej, nie opracowano również 
standardów postępowania.

– Na czym polega innowacyjność za-
prezentowanej metody?

– Zarówno proces diagnostyczny 
jak i leczenie były w przypadku oma-
wianego chorego niezwykle trudne, 
długotrwałe i kosztowne. Ustalenie 
istoty problemu wymagało wykonania 
szeregu badań dodatkowych, w tym 
pozytronowej tomografii emisyjnej. 
W leczenie zaangażowany był zespół 
lekarzy różnych specjalności, w tym 
mikrobiolog. Kiedy konwencjonalne 
metody nie przyniosły poprawy stanu 
chorego podjąłem decyzję leczenia 
endoskopowego. Wykonany zabieg 
usunięcia guza zapalnego żołądka był 
obarczony ryzykiem, jednak stan ogól-
ny chorego i choroby współistniejące 
spowodowały, że chorego wykluczono 

z alternatywnych sposobów leczenia. 
Zastosowane leczenie przyniosło peł-
ny sukces. Chorego wypisano do domu 
w dobrym stanie. Wykonywane później 
kontrolne badania potwierdziły, że wy-
leczenie jest trwałe.

Naszą pracę wysoko ocenili uczestnicy 
Dni Endoskopowych. Wywołała ona 
ożywioną dyskusję, zarówno w trakcie 
obrad, jak i w kuluarach. Moja satys-
fakcja była tym większa, że pozostałe 
doniesienia pochodziły z klinik z ośrod-
ków akademickich.

– Czy zespół kierowanych przez Pana 
endoskopistów pracuje nad kolejnymi 
rozwiązaniami?

– Oczywiście. Tradycyjnie inspirują nas 
koledzy z Oddziału Chirurgii. Poszuku-
jemy możliwości współdziałania chirur-
gów i endoskopistów w zabiegach ba-
riatrycznych. Rozpoczęliśmy ponadto 
projekty naukowe dotyczące leczenia 
chorych z marskością wątroby i lecze-
nia żywieniowego.

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
dalszych sukcesów.

SUKCES 
KRAPKOWICKICH 
ENDOSKOPISTÓW
Grupa lekarzy Oddziału Wewnętrznego i pielęgniarek endo-
skopowych Krapkowickiego Centrum Zdrowia uczestniczyła 
w 41. Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach. 
O udziale w tym prestiżowym wydarzeniu rozmawiamy z An-
drzejem Żelowskim, ordynatorem Oddziału Wewnętrznego.



4     nasz szpital

– Jest Pan ekspertem w dziedzinie le-
czenia ran przewlekłych. Co skłoniło 
Pana do zainteresowania się tym pro-
blemem?

– Problemem leczenia ran przewle-
kłych zajmuję się od wielu lat. Wszyst-
ko zaczęło się od działań naukowych, 
kiedy zaproszono mnie do udziału 
w europejskim projekcie, gdzie pro-
wadzono badania epidemiologiczne. 
Ocenialiśmy ile występuje rodzajów 
ran przewlekłych i w jaki sposób są 
leczone. Wyniki prezentowaliśmy na 
zjazdach krajowych i europejskich, 
dzieliliśmy się wiedzą, uczyliśmy od 
innych, wzięliśmy udział w kolejnych 
projektach. Uświadomiło nam to jak 
olbrzymi jest to problem. W skali kraju 
rozmawiamy o 50-70 tys. pacjentów 
leczonych z powodu ran przewlekłych.

– Jak ta wiedza wpłynęła na proces 
leczenia?

– Dzięki zdobytej wiedzy zmoder-
nizowaliśmy leczenie ran przewle-

kłych. Wiemy, że szpital jest miejscem, 
w którym drobnoustroje potrafią żyć 
na powierzchniach dezynfekowanych. 
Co ciekawe, te same drobnoustroje nie 
funkcjonują w warunkach domowych. 
To dało podstawę założeniu, że kluczo-
wym jest leczenie pacjenta w warunkach 
domowych. Udaje się to, bo procedu-
ry, które są wykonywane nie wymagają 
opieki szpitalnej. Specjalistyczna zmiana 
opatrunku jest techniką, którą może wy-
konać pielęgniarka, a po przeszkoleniu 
również rodzina pacjenta. Jeśli nie ma 
dodatkowych obciążeń, które wymaga-
ją naszej interwencji, pacjent nie musi 
przebywać w szpitalu.

– Jaką rolę zatem pełni szpital?

– Rolą szpitala jest szybkie zdiagnozo-
wanie pacjenta, ustalenie przyczyn po-
wstania rany przewlekłej i rozpoczęcie 
leczenia przyczynowego i miejscowego, 
a często także leczenia bólu czy leczenia 
żywieniowego. Dzięki zreorganizowanej 
strukturze leczenia ran przewlekłych sta-

łym miejscem przebywania pacjenta są 
warunki domowe, gdzie obsługuje go 
pielęgniarka lub w leczeniu uczestniczy 
rodzina. Pacjent trafia do szpitala tylko 
gdy konieczna jest modyfikacja lecze-
nia lub istnieje konieczność wykonania 
interwencji chirurgicznych, które trze-
ba zrobić w warunkach szpitalnych. 
Ten model świetnie się sprawdza.

– Jakie efekty udaje się uzyskać dzięki 
nowej metodzie?

– Rany zaczęły się leczyć. Początkowo 
średni czas leczenia ran wynosił ponad 
10 miesięcy. Nam udało się go skrócić 
do czterech miesięcy. Istotne dla pa-
cjenta były też dolegliwości bólowe. 
Początkowo ból był oceniany przez pa-
cjenta jako „nie do wytrzymania”. Do-
tyczyło to ponad połowy pacjentów. 
Teraz ból „nie do wytrzymania” dotyka 
zaledwie 5 proc. chorych. Dzieje się 
tak dlatego, że jednym z elementów 
leczenia ran przewlekłych jest również 
leczenie bólu. Wiemy, że korzyści, któ-

Rany  przewlekłe,  które  nie  goją  się  przez wiele miesięcy,  to  olbrzymi  problem  dotyczący  tysięcy  chorych. 
W Krapkowickim Centrum Zdrowia zrewolucjonizowano leczenie pacjentów z tym schorzeniem. Dzięki temu 
czas ich leczenia skrócono o kilka miesięcy. O nowatorskim podejściu opowiada Grzegorz Krasowskim, ordy-
natorem Oddziału Chirurgii Ogólnej KCZ.

REWOLUCJA 
W LECZENIU RAN
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re odnosi pacjent są oczywiste, ale zy-
skuje też na tym system ochrony zdro-
wia. Leczymy szybciej i skuteczniej. 
Korzysta budżet, bo wyleczenie ran 
przestało być tak kosztowne jak kiedyś.

– Zrewolucjonizowaliście system opa-
trywania ran. Jak on teraz wygląda?

– Naszym wkładem w postęp w lecze-
niu ran przewlekłych jest opatrunek 
wielowarstwowy, który wprowadzili-
śmy dwa lata temu. To system opatrun-
ku „kanapkowego”, czyli składającego 
się z określonych warstw, który ułatwił 
opiekę nad chorym. Do tej pory dużym 
utrudnieniem był odpowiedni dobór 
opatrunków. Wystarczyło popatrzeć na 
listę ponad 200 różnych opatrunków: 
który jest do rany martwiczej, który 

do wilgotnej… Trudno się było w tym 
zorientować. Opatrunek wielowar-
stwowy najczęściej składa się z prepa-
ratu antyseptycznego, nawilżającego 
i warstwy chłonnej zbierającej nadmiar 
wydzieliny. Ten schemat sprawdził się 
doskonale i teraz każda z firm produ-
kujących opatrunki, ma już w ofercie 
nasz zestaw „kanapkowy”. To upraszcza 
postępowanie z raną i umożliwia zaan-
gażowanie personelu pielęgniarskiego 
i rodziny do leczenia ran.

– Problem dotyczy olbrzymiej ilości 
pacjentów, często członków naszych 
rodzin. Jak możemy im pomóc?

– Wiedzą i praktyką, którą zdobyliśmy 
dzielimy się z innymi organizując kur-
sy i szkolenia poświęcone leczeniu ran 

przewlekłych. Szkolenia skierowane są 
głównie do personelu pielęgniarskiego, 
bo to pielęgniarki najczęściej przyjeż-
dżają do pacjenta, spotykają się z nim 
i wdrażają nasz sposób leczenia. I choć 
początkowo zapraszaliśmy tylko per-
sonel pielęgniarski, to od roku uczymy 
również rodziny. Do szpitala przyjmuje-
my pacjenta wraz z członkiem rodziny, 
którego szkolimy. Podczas przeszko-
lenia zdobywa on niezbędną wiedzę 
praktyczną. Oczywiście ma również 
możliwości skontaktowania się z leka-
rzem telefonicznie w razie jakichkol-
wiek pytań czy wątpliwości. Ten model 
się sprawdza.

– Dziękuję za rozmowę.

50-70 tys. – pacjentów jest 
leczonych z powodu ran przewlekłych

50 % – początkowo ponad po-
łowa pacjentów oceniała ból jako „nie 
do wytrzymania”

5 % – po wprowadzeniu nowej me-
tody, ból „nie do wytrzymania” dotyka 
nie więcej niż 5 proc. chorych.

LICZBY
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– Czy w Pana specjalizacji są wykony-
wane zabiegi z użyciem laserów me-
dycznych?

– Zastosowanie w latach 90-tych XX 
w. światła lasera do leczenia schorzeń 
urologicznych zwiększyło możliwości 
wykonywania zabiegów operacyjnych 
u pacjentów z kamicą moczową i prze-
rostem łagodnym strecza, tzw. prostaty. 
W urologii, czyli operacyjnym leczeniu 
chorób układu moczowego i płciowego 
męskiego, jest możliwość wykonywa-
nia zabiegów poprzez naturalny otwór 
ciała jakim jest cewka moczowa. Więk-
szość zabiegów wycięcia guzów pęche-
rza moczowego i usunięcia przerostu 
gruczolaka strecz wykonywanych jest 
właśnie przez cewkę, a dodatkowe za-
stosowanie metod małoinwazyjnych 
w postaci cienkich endoskopów i lase-
rów medycznych pozwala na znaczne 
zmniejszenie liczby powikłań poopera-
cyjnych i skrócenie pobytu pacjentów 
w szpitalach.

– Czym zabiegi laserowe różnią się od 
tradycyjnej resekcji prostaty?

– Cięcie i koagulacja laserem nie wpły-
wa na działanie stymulatorów serca, 
zmniejszają ryzyko rozwoju zwężeń 
cewki moczowej i co najważniejsze do 
minimum zmniejszają ryzyko krwawie-
nia pooperacyjnego, co jest szczegól-
nie ważne u pacjentów zażywających 

leki przeciwzakrzepowe. Możliwe jest 
również wykonanie zabiegów „odparo-
wania” strecza u chorych z cewnikiem 
na stałe w przebiegu raka strecza. Wie-
lu z nich będzie mogło poprawić swój 
komfort życia poprzez samodzielne od-
dawanie moczu.

– W KCZ jest już wykorzystywany la-
ser na Oddziale Chirurgicznym. Czy 
będzie kolejny?

– Tak, na Oddziale Urologii Jednego 
Dnia KCZ, jako pierwszy w wojewódz-
twie opolskim zostanie uruchomiony 
polski, wysokoenergetyczny laser dio-
dowy firmy Metrum-Cryoflex. Laser 
o mocy 120 W będzie stosowany do 
wycięcia lub waporyzacji przerośnięte-
go gruczołu krokowego, leczenia zwę-
żeń cewki moczowej i resekcji guzów 
pęcherza moczowego. Zabiegi wyko-
nywane będą w trybie jednodniowym, 
czyli pacjent będzie zoperowany w dniu 
przyjęcia i wypisany w dniu następnym.

– Czy to znaczy, że zabiegi endoskopo-
we z zastosowaniem lasera całkowicie 
zastąpią inne operacje przerostu pro-
staty?

– Zabiegi laserowe to kolejny etap ma-
łoinwazyjnego leczenia gruczolaka stre-
cza, najczęstszej choroby urologicznej 
u mężczyzn po 50. roku życia. Prawie 
całkowicie odchodzi się od operacji 

brzusznych z nacięciem powłok i pę-
cherza moczowego ze względu na ob-
fite krwawienia, częste zakażenia rany 
pooperacyjnej i zwężenia cewki mo-
czowej. Standardem są operacje prze-
zcewkowe, a użycie światła laserowego 
w przypadku tych operacji daje możli-
wość bezpiecznego leczenia większej 
grupy pacjentów.

– Jakie są koszty zabiegu wycięcia pro-
staty z użyciem lasera?

– Oczywiście, jak każda nowa procedu-
ra medyczna, leczenie operacyjne z wy-
korzystaniem laserów jest procedurą 
kosztowną. Narodowy Fundusz Zdro-
wia refunduje zabiegi wycięcia gruczo-
laka strecza tradycyjnymi metodami 
i stosowanie laserów jest z ekonomicz-
nego punktu widzenia nieopłacalna. 
Mimo to będziemy się starać o zwięk-
szenie kontraktu z NFZ na zabiegi lase-
rowe w Oddziale Urologii Jednego Dnia 
w Krapkowicach. Mamy nadzieję, że 
uda się uzyskać dodatkowe pieniądze 
na zabiegi dla najbardziej potrzebują-
cych chorych, w których zabiegi lase-
rowe są często jedynym rozwiązaniem. 
Natomiast pacjenci, którzy mają możli-
wości finansowe i obcokrajowcy będą 
mogli skorzystać z oferty zabiegów ko-
mercyjnych.

– Dziękuję za rozmowę.

DZIEŃ PO OPERACJI 
MOŻNA IŚĆ 
DO DOMU
Operacje z wykorzystaniem lasera są stosowane nie tylko w chirurgii, ale także w ginekologii, dermatologii, 
medycynie estetycznej i wielu innych specjalizacjach. O zabiegach z użyciem lasera medycznego, które wyko-
nywane są na Oddziale Urologii Jednego Dnia rozmawiamy z kierownikiem Oddziału, doktorem Krzysztofem 
Partyką.
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PRZEROST PROSTATY
Przerost prostaty (strecza) to powszechna do-
legliwość dotykająca mężczyzn powyżej 50. 
roku życia. Już łagodny przerost tego gruczołu 
blokuje przepływ moczu przez cewkę moczo-
wą. Pacjentowi doskwiera uczucie niedokład-
nego opróżnienia pęcherza, mocz musi odda-
wać częściej niż normalnie (również w nocy), 
pojawia się też ból i pieczenie w trakcie jego 
oddawania. Wraz z postępem choroby mięsień 
pęcherza nie jest w stanie poradzić sobie ze 
zwężoną cewką moczową i pęcherz nie zosta-
je w pełni opróżniony, a pacjent narażony jest 
na ryzyko infekcji dróg moczowych. Nawet 
łagodny przerost prostaty wymaga leczenia, 
dlatego należy skonsultować się z lekarzem, 
gdy pojawią się pierwsze niepokojące objawy.

GŁÓWNE ZALETY STOSOWANIA LASERA DIODOWEGO:

minimalne krwawienie

minimalne ryzyko koniecz-
ności płukania pęcherza 

po zabiegu

krótki czas cewnikowania

brak ryzyka wystąpienia 
zespołu poresekcyjnego

minimalne ryzyko 
transfuzji krwi

krótki pobyt pacjenta w szpitalu 
i szybki powrót do normalnej ak-
tywności
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PONAD 700 URODZIN 
TO DUŻY SUKCES

– Miniony rok to czas jubileuszu 60-le-
cia Oddziału Noworodków cieszącego 
się wielkim zaufaniem pacjentek. Czuje 
Pan dumę?

– Nie tylko jubileusz jest powodem do 
dumy, bo dzisiaj dla szpitala powiato-
wego ilość urodzeń powyżej 700 to 
duży sukces. Fakt, że z usług naszych 
oddziałów korzystają pacjentki z całego 
regionu, a wiele z nich wraca do nas, to 
najlepsza rekomendacja. To również za-
sługa wysokiej jakości świadczeń udzie-
lanych przez nasz Oddział Ginekologicz-
no-Położniczy, bo bez niego Oddział 
Noworodkowy nie miałby racji bytu i nie 
obchodziłby 60-lecia istnienia.

– Wyróżnienia spotkały też dwie po-
łożne z KCZ.

– To kolejny przykład na to, że krapko-
wicka porodówka cieszy się bardzo do-
brą opinią wśród rodzących. Pacjentki 
doceniają nie tylko zaplecze medyczne, 

ale i personel. Zawsze podkreślam, że 
to, że nasze oddziały cieszą się znako-
mitą opinią, to zasługa kadry medycz-
nej oraz warunków, jakie oferujemy 
pacjentkom. Tylko w ubiegłym roku do-
ceniono pracę dwóch położnych: Zofii 
Korycińskiej, która otrzymała przy-
znany przez Opolską Izbę Gospodar-
czą Laur Umiejętności i Kompetencji 
oraz jej młodszej koleżanki, Agnieszki 
Sczakiel, zgłoszonej przez pacjentki do 
konkursu „Położna na medal”. Warto 
podkreślić, że wyróżnienie należy się 
wszystkim paniom pracującym na od-
dziale, bo na ten sukces pracuje cały 
zespół.

– Oba oddziały od lat cieszą się bar-
dzo dobra opinią wśród pacjentek, 
a Pan ma wobec nich specjalne plany. 
Czy możemy je zdradzić?

– Zarówno jubileusz, jak i fakt, że w cią-
gu ostatnich czterech lat obserwowa-
liśmy zwiększenie ilości urodzonych 

dzieci o ponad 100 procent, bardzo mo-
bilizuje do dalszej pracy i ciągłego do-
skonalenia. Dlatego cały czas myślimy 
o zmianach i będziemy dążyć do utwo-
rzenia Oddziału Noworodków o dru-
gim stopniu referencyjności z patologią 
noworodka. To kosztowna inwestycja, 
jednak my patrzymy na nią przyszłościo-
wo. Od lat obserwujemy tendencje za-
ostrzania wymagań związanych z opieką 
okołoporodową. Musimy wykorzystać 
to, że zarówno nasz Oddział Ginekolo-
giczno-Położniczy i Oddział Noworod-
ków, dzięki wyposażeniu oraz znakomi-
temu personelowi medycznemu cieszy 
się bardzo dobrą opinią wśród pacjen-
tek. Dlatego chcąc spełniać standardy 
opieki okołoporodowej, aby pacjentki, 
które chcą wybierać nasz szpital mogły 
tu rodzić, musimy się rozwijać. Jesteśmy 
na etapie przygotowywania programu 
funkcjonalno-użytkowego. Częściowo 
plany może nam zepsuć planowana 
zmiana w systemie ochrony zdrowia, ale 

– Zarówno jubileusz, jak i fakt, że w ciągu ostatnich czterech lat obserwowaliśmy zwiększenie ilości urodzo-
nych dzieci o ponad 100 procent, bardzo mobilizuje do dalszej pracy i ciągłego doskonalenia – mówi Marcin 
Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
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przy tak wielu niewiadomych do osta-
tecznego kształtu reformy i wydłużają-
cego się terminu zmian nie przestajemy 
myśleć pozytywnie o rozwoju tych od-
działów.

– Czy to jedyne inwestycje planowane 
na najbliższy czas?

– Mamy ambitne plany reorganizacji 
szpitala. Obok wspomnianej patologii 
noworodka, nie zaprzestaliśmy starań 
o Oddział Intensywnej Opieki Medycz-
nej i rozbudowę Bloku Operacyjnego. 
Złożyliśmy też wniosek na drugi etap 
termomodernizacji szpitala, co będzie 
się to wiązało z założeniem fotowoltaiki 
na dach oraz zamontowaniem pompy 
ciepła i wymianą okien w starszej części 
szpitala. Czeka nas mnóstwo pracy.

– Miniony rok to również inwestycje 
w sprzęt. Które uważa Pan za najważ-
niejsze?

– Dążenie do ciągłego rozwoju i po-
szerzania oferty KCZ to droga, którą 
konsekwentnie udaje nam się kroczyć. 
Czekamy na dostawę kolejnej wieży la-

paroskopowej dla zespołu chirurgów, bo 
1200 zabiegów wykonywanych rocznie 
przez ten zespół sprawia, że sprzęt się 
zużywa i wymaga wymiany. Kupiliśmy 
nowy aparat USG dla Oddziału Gineko-
logicznego, z którego w przypadkach wy-
magających dodatkowej diagnozy mogą 
korzystać pozostałe oddziały szpitalne. 
Wprowadziliśmy też wiele nowości – jak 
choćby zastosowanie botoksu w gine-
kologii i urologii. Nasz ambitny zespół 
lekarzy wprowadza nowatorskie zabiegi 
z użyciem najnowocześniejszych prepara-
tów, by móc pomóc pacjentom w lecze-
niu dolegliwości, które znacząco obniżają 
jakość życia. Wprowadziliśmy bezpłatne 
badania usg bioderek u dzieci, czego nie 
oferują inne szpitale.

– Obejmujecie też mieszkańców regionu 
programami profilaktycznymi. Jakie są 
ich efekty?

– Konsekwentnie realizujemy plany i dba-
my o kompleksowe podejście do zagad-
nień medycznych. Dlatego obok prowa-
dzonych od lat operacji bariatrycznych 
ratujących życie osobom o dużym stopniu 

otyłości, wprowadziliśmy też program 
profilaktyczny dedykowany osobom 
o wysokim BMI. W ramach trwającego 
12 tygodni programu, dzięki wspólnej 
pracy zespołu specjalistów pracujących 
w ramach projektu, jego uczestnicy nie 
tylko schudli łącznie 230 kilogramów, 
ale przede wszystkim trwale zmieni-
li styl życia. Dziś, dzięki pozyskanym 
pieniądzom, możemy otoczyć opie-
ką uczestników programu na kolejne 
osiem tygodni, które z pewnością za-
owocują sukcesami. Mamy nadzieję, że 
nie tylko wrócą do prawidłowej wagi, 
ale odzyskają zdrowie i zapobiegną 
chorobom, które często towarzyszą 
otyłości. Złożyliśmy również wnioski 
w ramach RPO działanie 8.1 – dostęp 
do wysokiej jakości usług zdrowotnych 
związanych z kompleksową opieką nad 
matką i dzieckiem, a w działaniu 7.4 – 
profilaktyka raka jelita grubego. W tej 
chwili czekamy na rozstrzygnięcie tych 
programów.

– Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
realizacji planów.
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WSTYDLIWY PROBLEM 
WIELU KOBIET

– Fizjoterapia uroginekologiczna to 
nowa dziedzina. Czym zajmuje się taki 
fizjoterapeuta?

– Fizjoterapeutów uroginekologicznych 
jest bardzo mało, a potrzeby bardzo 
duże. W naszym województwie nie 
ma takiego specjalisty i kobiety zostają 
same z problemem. Zakres naszych za-
dań jest bardzo szeroki. Pomagamy ko-
bietom w ciąży i po porodzie w treningu 
mięśni dna miednicy, bólach kręgosłu-
pa, w obrębie miednicy i innych dolegli-
wościach, ale przede wszystkim w nie-
trzymaniu moczu: wysiłkowym (kaszel, 
kichanie, śmiech powoduje mimowolne 
popuszczanie moczu), zaparcia (nagły 

przymus oddania moczu), pęcherzu 
nadreaktywnym (zbyt częste oddawa-
nie moczu w małych ilościach). Nietrzy-
manie moczu to najczęstszy problem.

– Co to za problem i kogo dotyczy?

– Dotyka to już co trzeciej kobiety, 
nie tylko po porodach, operacjach czy 
w okresie menopauzy. Sam poród po-
woduje istotne zmiany w postaci mi-
kro – lub makrouszkodzeń. Niedawno 
opublikowano jak wygląda stan dna 
miednicy po kilku miesiącach po poro-
dzie oraz po 2-3 latach. Niestety uszko-
dzenia dźwigaczy odbytu oraz posze-
rzenie rozworu moczowo-płciowego 

nie cofnęło się samoistnie. Dodatkowo 
urazy dna miednicy, a zwłaszcza mię-
śni łonowo-trzewnych mają związek 
z przewlekłym bólem miednicy mniej-
szej, jaki może pojawić się po porodzie. 
To wszystko wpływa na nietrzymanie 
moczu. W pierwszym etapie choroby 
niekontrolowany wypływ moczu może 
nastąpić podczas kichnięcia, kaszlu, gdy 
dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia 
w jamie brzusznej. U zdrowych kobiet 
podczas kaszlu ciśnienie śródbrzusze 
wynosi nawet 150 cm H2O, co wiąże 
się z przemieszczeniem szyi pęche-
rza i cewki przypęcherzowej o 10mm 
w dół. Gdy problem się nasila do za-

Nietrzymanie moczu i mimowolne jego oddawanie to bardzo krępujący problem dotyczący coraz większej 
liczby pacjentów. Choć dotyczy obojga płci, to kobiety borykają się z nim znacznie częściej. Statystki mówią, 
iż problem dotyka już jednej trzeciej kobiet. Doskwiera nie tylko paniom po menopauzie, ale i trzydziestolat-
kom. W Krapkowickim Centrum Zdrowia powstał jedyny w regionie gabinet fizjoterapii uroginekologicznej 
prowadzony przez specjalistkę Justynę Tupko.
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wilgocenia bielizny może dojść podczas 
zwykłych czynności: joggingu, aerobiku 
czy podnoszeniu ciężkich przedmiotów.

– Do niedawna niewiele się o tym mó-
wiło.

– Problem był zawsze, ale kobiety wsty-
dziły się o nim mówić. To był i jest wsty-
dliwy kłopot, w następstwie którego 
kobieta ogranicza kontakty społeczne, 
bo obawia się choćby przykrego zapa-
chu. Nietrzymanie moczu coraz czę-
ściej pojawia się już u młodych kobiet 
w wieku 20-29 lat. Stanowią one ok. 4 
proc., 30-39 lat – to już ok. 10 proc. Na 
nietrzymanie moczu nakłada się wiele 
czynników i np. w okresie menopauzy, 
kiedy zmienia się układ hormonalny 
(spada poziom estrogenu) i śluzówka 
cewki moczowej staje się cieńsza, przez 
co zostaje upośledzony aparat uszczel-
niający, czy też operacje ginekologicz-
ne, np. histerektomia, gdy zostaje zabu-
rzona statyka. Jeśli chodzi o ćwiczenia 
dna miednicy to 90 proc. kobiet nie wie 
jak ćwiczyć.

– Jak wygląda Pani praca z pacjentka-
mi?

– Zaczynam od szczegółowego wywia-
du i oceny wydolności mięśni dna mied-
nicy. Podczas testów i wywiadu mogę 
ocenić kiedy dochodzi do wycieku mo-
czu: czy tylko podczas kaszlu, kichania 
czy również np. podczas aktywności fi-
zycznej, czy może problem dotyczy pę-
cherza nadreaktywnego, kiedy pacjent-
ce dokucza parcie wymagające ciągłych 
wizyt w toalecie, co może wynikać ze 
zbytniego napięcia mięśni i będzie wy-
magało ich rozluźnienia. Nieraz muszą 

zostać przeprowadzone dodatkowe ba-
dania diagnostyczne jak urodynamika 
czy usg, aby wykluczyć przeszkody do 
podjęcia terapii.

– Co później, po zdiagnozowaniu?

– Po diagnozie rozpoczynamy terapię. 
W terapii nietrzymania moczu musi-
my wykluczyć czynniki przeciążające 
dno miednicy. Uczymy prawidłowego 
uaktywniania/rozluźniania mięśni dna 
miednicy. Prawidłowych nawyków hi-
gienicznych, np. nauki prawidłowej 
mikcji i defekacji, by nie zaburzać funkcji 
mięśni, podnoszenia ciężarów, technik 
uspokajania pęcherza nadreaktywne-
go i pozycji odciążającej dno miednicy. 
Staramy się edukować i pomagać ko-
bietom w pierwszych fazach problemu, 
bo fizjoterapia uroginekologiczna może 
pomóc w I i IIA stopniu Wysiłkowego 
Nietrzymania Moczu na tyle skutecz-
nie, by w przyszłości operacja nie była 
potrzebna.

– Jakich efektów może się spodziewać 
pacjentka?

– Od początku podkreślamy, że panie 
muszą też ćwiczyć w domu, by uzyskać 
szybszy i lepszy efekt. Wtedy jesteśmy 
w stanie w pełni im pomóc. Za minimal-
ny okres treningu mięśni dna miednicy 
przyjmuje się trzy miesiące, a najwięk-
szym, popełnianym błędem jest czeka-
nie do momentu, kiedy jest już późno 
i jedynym ratunkiem jest operacja.

– Czy fizjoterapia uroginekologiczna 
ma sens przed operacją?

– Oczywiście. Badania kliniczne wyka-
zały, że wyniki po operacji nietrzyma-

nia moczu są szczególnie dobre, jeżeli 
pacjenci przeszli przed zabiegiem re-
edukację mięśni dna miednicy. Odnoto-
wano mniejszą ilość powikłań u kobiet 
ćwiczących pod nadzorem fizjoterapeu-
ty uroginekologicznego.

– Kończy Pani specjalizację. Jakie są 
Pani dotychczasowe doświadczenia?

– Od kilku lat współpracuję ze szkołą 
rodzenia ABC Brzuszek, gdzie treningi 
dna miednicy zaczynamy już u kobiet 
w ciąży. Przygotowujemy mięśnie do 
porodu, a w efekcie kobiety po takich 
treningach mają mniejszy problem 
z nietrzymaniem moczu lub nie mają go 
wcale.

– W Pani gabinecie pomoc znajdą też 
kobiety w ciąży skarżące się na bóle 
kręgosłupa.

– Kiedyś było tak, że jeśli bolało coś 
kobietę w ciąży, to uznawano to za 
nieodłączny element jej stanu. Teraz 
wiemy, że fizjoterapia skutecznie po-
maga kobietom w ciąży, które skarżą 
się na różnego rodzaju bóle. Stosowane 
przez nas techniki w żaden sposób nie 
ingerują w nienarodzone dziecko, a są 
w stanie pomóc przyszłej mamie.

– Dziękuję za rozmowę.

Do niedawna to było tabu
Problem nietrzymania moczu istniał od 
zawsze, ale kobiety nie mówiły o nim. Nie-
trzymanie moczu coraz częściej występuje 
już u młodych kobiet.

ok. 4 proc. – to pacjentki w wieku 
20-29 lat

ok. 10 proc. – stanowią kobiety 
w wieku 30-39 lat

WAŻNE!
Aby umówić się na wizytę za-
dzwoń: 507036228

Obecnie NFZ nie refunduje fi-
zjoterapii uroginekologicznej, 
więc terapia jest odpłatna.
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Do ponownych zmagań przystąpiło 30 
pań, które podjęły wyzwanie w pierw-
szej części programu. Dzięki pieniądzom 
przyznanym KCZ przez Instytut Żywno-
ści i Żywienia znów mogą uczestniczyć 
w zajęciach ruchowych.

– Zmiany, które zaszły w paniach są 
ogromne. Nie ma już podziału na słabsze 
i bardziej wytrzymałe i nie ma potrzeby 
różnicowania dla nich intensywności 
ćwiczeń – podkreśla dr Alina Radajew-
ska, fizjoterapeutka pracująca z grupą 
od początku. – Uczestniczki poprawiły 
wydolność i adaptację do ćwiczeń. Teraz 
możemy pracować nad poprawą siły, by 
mogły dłużej wytrzymywać w określo-
nych pozycjach i ilość powtórzeń była 
większa. Wszystkie czują wielką satys-
fakcję, bo robimy już trzecią, czwartą se-
rię danego ćwiczenia, które na początku 
wydawało się niemożliwe do wykonania. 
Widać też większą więź, kibicują sobie 
i motywują się nawzajem. Są też bardziej 

zaangażowane w ćwiczenia. Nie ma od-
puszczania, trening jest intensywny od 
początku do końca – akcentuje dr Alina 
Radajewska.

Powróciły również regularne spotkania 
z dietetykiem, który analizuje prowadzo-
ne dzienniczki, w których zapisywane są 
ilości spożytego pokarmu.

– Panie bardzo się ucieszyły z możli-
wości kontynuacji spotkań – podkreśla 
Magdalena Kornacka, dietetyk z Poradni 
Chorób Metabolicznych i Bariatrii dzia-
łającej w KCZ, prowadząca program. – 
Wcześniej Instytut Żywności i Żywienia 
narzucał zakres tematyczny dla uczest-
ników, teraz mamy większą dowolność 
w doborze tematów spotkań, które we-
sprą panie merytorycznie i pomogą im 
w utracie wagi. Będziemy m.in. koncen-
trować się na fizjologii żywienia, na tym 
jak przebiega metabolizm, dlaczego tak 
ważne są mikro i makro elementy w die-

cie oraz jak dbać o odporność. Podczas 
warsztatów prowadzona jest dyskusja 
oparta na doświadczeniach żywienio-
wych uczestniczek. Panie chętnie dzielą 
się doświadczeniami, problemami oraz 
przepisami. To bardzo integruje grupę – 
dodaje.

Prowadząca program dba również o jego 
różnorodność, stąd wśród pierwszych 
zajęć znalazło się spotkanie poświęcone 
sposobom radzenia sobie ze stresem. 
Chce w ciągu ośmiu spotkań przeka-
zać jak najwięcej wiedzy merytorycznej 
i praktycznej.

Na początku drugiej serii programu 
wszystkie uczestniczki były ważone 
i mierzone, co będzie powtórzone w po-
łowie spotkań i na ich zakończenie, by 
monitorować postępy. Program potra-
wa przez osiem tygodni, a my trzyma-
my kciuki i czekamy na kolejne sukcesy 
grupy.

CHUDNIEMY! 
TUTAJ NIKT
NIE ODPUSZCZA
Ponad 230 kg schudło 50 mieszkańców Krapkowic, którzy w minionym roku wzięli udział w programie 
„Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce” realizowanym w Krapkowickim Centrum Zdrowia. Od stycznia uczestnicy programu mogą konty-
nuować zmagania o zdrowie i szczupłą sylwetkę.
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ZADBAJ O SWOJE ŻYŁY

Do niedawna leczenie żylaków koja-
rzyło się z długą hospitalizacją i rekon-
walescencją, która jest konieczna przy 
zastosowaniu klasycznej metody opero-
wania żylaków (tzw. stripping). Klasycz-
ny zabieg – z uwagi na swą bolesność 
– wymaga znieczulenia, a później kilku-
dniowej hospitalizacji. Zupełnie inaczej 
jest w przypadku nowoczesnych metod 
oferowanych przez KCZ. Doświadczony 
zespół chirurgów w pełni wykorzystuje 
rozwój chirurgii wewnątrzżylnej oferując 
możliwość małoinwazyjnego leczenia 
żył.
– Dysponujemy całą gamą dostępnych 

na rynku zabiegów, w tym najbardziej 
komfortową dla pacjenta operacją la-
serowego usunięcia żylaków. Zabiegi 
wykonujemy od dwóch lat, a ich uzu-
pełnieniem jest możliwość przezskór-
nego zamykania pozostałych zmian ży-
lakowatych na nogach – mówi Grzegorz 
Krasowski, ordynator Oddziału Chirurgii 
Ogólnej KCZ. – Stało się to możliwe 
dzięki wykorzystaniu kolejnego nowo-
czesnego urządzenia. Od niedawna 
używamy w KCZ lasera do zamykania 
drobnych naczyń krwionośnych. Zabieg 
wykonywany jest przez skórę. Miejsce 
naszej ingerencji zabezpieczamy żelem, 

a potem przykładamy głowicę laserową. 
Pacjent odczuwa jedynie delikatne ukłu-
cia. W trakcie podaży energii zamyka-
jącej naczynia pęknięte naczynka żylne 
– tzw. pajączki, są prawie bezboleśnie 
usuwane. Część znika od razu, część 
zamienia się w siniaki, które ustępują po 
krótkim czasie – wyjaśnia Grzegorz Kra-
sowski, podkreślając jednocześnie, że to 
idealny sposób dla osób, które chcą za-
dbać o estetykę swoich nóg.
Dzięki nowemu sprzętowi KCZ posze-
rzyło paletę zabiegów, które może wy-
konać w najwyższej technice, czyli tech-
nice laserowej.

Przewlekła choroba żylna to problem dotykający coraz większej liczby pacjentów. Może ona znacznie 
pogorszyć komfort życia, a nieleczona prowadzi do poważnych konsekwencji. Na szczęście medycyna coraz 
częściej oferuje nowoczesne zabiegi, które poprawiają stan zdrowia i estetykę naszych nóg.

Po operacji można swobodnie chodzić
Warto podkreślić, że znieczulenie stosowane pod-
czas zabiegów laserowych nie powoduje żadnego 
ograniczenia funkcji kończyny, więc pacjent wraca do 
domu tego samego dnia. Pacjenci po zabiegu nie mu-
szą leżeć w szpitalu i rezygnować z aktywności. Nie 
narażają się również na wielotygodniową rekonwa-
lescencję, ryzyko powikłań związane z dodatkowym 
znieczuleniem czy samym pobytem w szpitalu.
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– Znaczny wzrost zachorowań na alergię 
w ostatnich latach jest związany z du-
żym postępem cywilizacyjnym. Mamy 
coraz więcej alergików, za co częścio-
wo odpowiadają czynniki genetyczne, 
ale nie tylko. Otaczają nas sztucznie 
wytwarzane, nienaturalne substancje.
Źle się odżywiamy żywnością z dużą 
ilością konserwantów, modyfikowa-
ną genetycznie. To powoduje, że nasz 
układ odpornościowy jest słabszy, 
a my łatwiej chorujemy – mówi Jolanta 
Białek-Kaleta.

Nie ulega dyskusji, że choroby alergicz-
ne pogarszają komfort życia pacjenta. 
Nie tylko dlatego alergii nie należy ba-
gatelizować. Szybkie rozpoznanie cho-
roby i stosowanie się do zaleceń lekarza 
może znacznie poprawić jakość życia 

i zapobiec groźnym następstwom.

– Im wcześniej zaczniemy diagnostykę, 
tym pewniej zapobiegamy wielu groź-
nym skutkom, które mogą się pojawić, 
jak choćby astma oskrzelowa czy cięż-
kie atopowe zapalenie skóry. To choroby 
bardzo uciążliwe, zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych – podkreśla alergolog. – Naj-
ważniejszy jest pierwszy etap, czyli wła-
ściwe rozpoznanie substancji uczulają-
cej. Aby rozpoznać alergię wykonujemy 
testy alergiczne. W ten sposób potwier-
dzamy czy i na co pacjent jest uczulony. 
W Krapkowickim Centrum Zdrowia wy-
konujemy zarówno testy oddechowe jak 
i pokarmowe, odczulania. Leczymy też 
astmę – dodaje.

Choć obecnie całkowite i trwałe wyle-
czenie alergii nie jest możliwe, to pra-

widłowe leczenie pozwala na całkowite 
wygaszenie objawów lub takie ich kon-
trolowanie, żeby umożliwić alergikowi 
normalne funkcjonowanie. Bardzo waż-
ne jest unikanie niepotrzebnego naraże-
nia na kontakt z alergenem, co nie za-
wsze jest łatwe.

– Do najbardziej uciążliwych należą roz-
tocza kurzu domowego, sierści zwie-
rząt i zarodki pleśni, bo na te alergeny 
narażeni jesteśmy przez cały rok, a nie 
sezonowo, jak w przypadku pyłków 
drzew czy traw. Na alergeny całoroczne 
zdecydowanie gorzej reagujemy zimą. 
Zaczyna się sezon grzewczy, unikamy 
wietrzenia mieszkań, objawy występują 
częściej i nasilają się – zaznacza Jolanta 
Białek – Kaleta.

NIE DAJ SIĘ ALERGII!
Jeszcze kilkanaście lat temu alergie były rzadkością. Dziś to jedno najczęściej występujących schorzeń. Sza-
cuje się, że na choroby alergiczne cierpi nawet 30 proc. populacji. Pacjenci podejrzewający u siebie uczulenie 
lub mający zdiagnozowaną chorobę, pomocy mogą szukać w naszej Poradni Alergologicznej. Prowadzi ją spe-
cjalista alergologii Jolantę Białek–Kaleta.

O czym musimy pamiętać?O czym musimy pamiętać?

– Należy pamiętać nie tylko o wietrze-
niu pomieszczeń, ale i wycieraniu kurzu 
na mokro, aby roztocza nie unosiły się 
w powietrzu.

– Są preparaty do zwalczania kurzu do-
mowego, płyny do płukania bielizny, 
płyny do czyszczenia mebli tapicerowa-
nych czy dywanów.

– Zwracajmy szczególną uwagę na dzie-
ci. Jeśli wiemy, że nasza pociecha jest 
uczulona na roztocza kurzu domowego 
nie powinniśmy przy niej sprzątać, od-
kurzać, za to powinniśmy częściej i do-
kładniej myć jej zabawki, a te ulubione 
pluszowe często prać.

– Unikanie kontaktu z alergenem to 
podstawa i dotyczy również osób uczu-
lonych na pyłki roślin. Im odradzamy 
spacery w godzinach od 12 do 15, kiedy 
działanie pyłków jest silniejsze.
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NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE 
DLA ZOL

We wniosku skierowanym do Fundacji 
placówka określiła zakres świadczonych 
usług i zgłosiła swoje zapotrzebowanie.

– Musieliśmy określić potrzeby, ale też 
opisać jaki jest profil naszej działalności 
i ilu pacjentów korzysta z opieki – mówi 
Małgorzata Żyńczak, kierownik ZOL. – 
W efekcie dostaliśmy 40 łóżek rehabi-
litacyjnych wyposażonych w materace 
i szafki przyłóżkowe z dodatkowym bla-
tem bocznym. – Nowe łóżka są w pełni 
regulowane, mają barierki boczne, więc 
gwarantują bezpieczeństwo pacjentom, 
a personelowi medycznemu bardzo uła-
twiają pracę – podkreśla.

Dzięki temu ZOL mógł sobie pozwolić 
na wymianę wszystkich łóżek. Zakład 
otrzymał również bezkontaktowy ilu-
minator naczyniowy, – czyli skaner żył. 
To przenośne i podręczne urządzenie 
umożliwia zlokalizowanie żył powierzch-
niowych. Urządzenie emituje światło 
podczerwone oraz widzialne i niewi-
dzialne promieniowanie laserowe, które 
pozwala na lokalizację żył podskórnych.

– To niezwykle pomocne urządzenie 
szczególnie u osób starszych, gdzie czę-
sto żyły są już słabe, a to podświetlenie 
pokazuje w jakim są stanie i gdzie pielę-
gniarka może się wkłuć. Jest też w pełni 
mobilne i dzięki dodatkowym pojemni-
kom pozwala na zabranie niezbędnego 
sprzętu i jeśli jest to konieczne wykona-
nie zabiegu, np. przy łóżku pacjenta – 
zaznacza kierownik ZOL.

Wielką pomocą dla personelu pracują-
cego w ZOL jest też podarowany przez 
Fundację wózek toaletowy. Ma wiele 
pomocnych funkcji. Pozwala na podnie-
sienie pacjenta do góry lub opuszczenie 
do pozycji półleżącej na czas kąpania. 
Dodatkowe zabezpieczenia boczne, 
pod stopami i pod głową powodują, że 
pacjent nie tylko siedzi wygodnie, ale 
przede wszystkim bardzo bezpiecznie.

– Cały sprzęt jest nowy i wysokiej kla-
sy, a zastosowane w nim udogodnienia 
znacząco podnoszą komfort pobytu pa-
cjenta w oddziale – podkreśla kierownik 
ZOL.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy otrzymał cenne wyposażenie dla swoich pacjentów. Wysokiej klasy sprzęt 
medyczny ofiarowała na jego potrzeby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Krzysztof Dobies,
rzecznik prasowy WOŚP
ZOL to miejsce, gdzie często pa-
cjenci cały pobyt w placówce spę-
dzają w łóżkach. Ich stan zdrowia 
często uniemożliwia im jakąkolwiek 
aktywność. Do tej pory pacjen-
ci w większości takich oddziałów 
w Polsce nie mogli liczyć na łóżka 
nowoczesne, sterowane elektro-
nicznie, z wygodnymi materacami. 
Dlatego w pierwszej kolejności Or-
kiestra przekazuje ZOL-om właśnie 
łóżka dla pacjentów. Nie ma mowy 
o godnej opiece medycznej, jeśli 
nie da się zapewnić maksymalnie 
wysokiego komfortu. Takie łóżko 
to także ogromna pomoc dla per-
sonelu medycznego, bo łatwiej jest 
prowadzić wszystkie zabiegi pielę-
gnacyjne i lecznicze. Cieszymy się, 
że nasze dary dotarły na oddział 
w Górażdżach, bo to oznacza zu-
pełnie nową jakość na tym oddzia-
le. Wielka duma!



ODDZIAŁY:
• Oddział wewnętrzny z częścią
gastroenterologiczną
• Oddział Chirurgii Ogólnej
• Okulistyka — Zespół Chirurgii Jednego Dnia
• Urologia — Zespół Chirurgii Jednego Dnia
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy
• Oddział Noworodków
• Oddział Pediatryczny
• Otolaryngologia — Zespół Chirurgii
Jednego Dnia
• Izba Przyjęć
• Blok Operacyjny

PORADNIE:
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Urologiczna
• Poradnia Okulistyczna
• Poradnia Leczenia Jaskry
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Alergologiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• Poradnia Ginekologiczna
• Poradnia Chirurgii Urazowo — Ortopedycznej
• Poradnia Gastroenterologiczna
• Poradnia Żywieniowa
• Poradnia Chorób Metabolicznych
• Poradnia Zdrowia Psychicznego
• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
• Poradnia Medycyny Sportowej
• Poradnia Medycyny Pracy

ZAKŁAD DIAGNOSTYCZNY:
• Dział Diagnostyki Laboratoryjnej:
— Laboratorium analityczne
• Dział Diagnostyki Obrazowej:
— Pracownia RTG
— Pracownia USG
— Pracownia Endoskopii
— Pracownia Kardiologiczna

INNE:
• Centralna Sterylizatornia
• Dział Farmacji
• Transport Sanitarny
• Punkt nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej działającej w dni powszednie
godz. 18:00-8:00 dnia następnego i całodobowo
w soboty, niedziele i święta
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Górażdże
ul. Główna 23

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Osiedle XXX-lecia 21

47-303 Krapkowice-Otmęt,
tel. 77 44 67 200

www.kcz.krapkowice.pl


