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LARYNGOLOG POMOŻE
W WALCE Z KATAREM



Szanowni Pacjenci,
trzymają Państwo w rękach kolejny numer “Naszego Szpitala”, w którym tym razem 
najwięcej miejsca poświęcamy ofercie laryngologicznej Krapkowickiego Centrum Zdrowia, 
ginekologii i wykonywanych przez nią zabiegów oraz Oddziałowi Wewnętrznemu 
z Pododdziałem Gastroenterologii.

Każde z tych miejsc tworzą ludzie ogromnie zaangażowani w swoją pracę, ambitnie 
podchodzący do powierzonych zadań, otwarci na potrzeby pacjenta. Cieszymy się,  
że Państwo to dostrzegają i doceniają coraz częściej wybierając ofertę medyczną naszej 
placówki. Otrzymywane od Państwa słowa uznania cieszą nas niezmiennie. Bierzemy 
sobie również pod uwagę zdarzające się czasami słowa krytyki. Staramy się wyciągać 
wnioski z tychże słów, ciągle poprawiając jakość udzielanych świadczeń.

Jednocześnie z okazji nadejścia Nowego Roku chcemy życzyć Państwu, aby każdy dzień 
był pełen szczęścia i nadziei!

Zapraszam do lektury!
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Szanowni Mieszkańcy,
Biuletyn Krapkowickiego Centrum Zdrowia zatytułowany „Nasz Szpital” ma pozwolić lepiej 
poznać pracę i możliwości leczenia, jakie daje nasza placówka oraz na bieżąco informować 
o tym, co w niej nowego.

Nowości nie brakuje! Szpital wciąż się rozwija, unowocześnia swoją bazę i inwestuje 
w sprzęt. Całość, razem ze sprawdzoną, profesjonalną i przyjaźnie nastawioną kadrą 
tworzy miejsce, które rok po roku cieszy się coraz większym uznaniem pacjentów. 
Najlepszym tego dowodem jest liczba urodzeń i zadowolenie mieszkanek powiatu 
krapkowickiego, a także wielu Pań, które trafiają do naszego szpitala, nawet spoza 
województwa, za sprawą dobrych opinii koleżanek, czy bliskich. Hasło „Nawet w Leśnej 
Górze nie rodzą tak chętnie” nie jest więc bezpodstawne. 

Gdyby sytuację demograficzną na Opolszczyźnie oceniać tylko na podstawie danych 
o urodzeniach z Krapkowickiego Centrum Zdrowia, nie byłoby mowy o żadnym kryzysie.

W tym numerze biuletynu znajdziecie Państwo informacje dotyczące kolejnych małych 
i dużych sukcesów wyróżniających naszą placówkę. Mowa tu między innymi o sukcesach 
Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii i ambitnych planach 
krapkowickiej ginekologii.

Jako, że jest to numer noworoczny kieruję do wszystkich pacjentów i czytelników biuletynu 
serdeczne życzenia, aby Nowy Rok obfitował w nowe szanse i możliwości, i stał się czasem 
realizacji zamierzeń, niosąc ludzką życzliwość i nadzieję ufnego spoglądania w przyszłość.

Miłej lektury!
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Najczęstszą przyczyną kataru jest zakaże-
nie wirusowe, które szerzy się drogą kro-
pelkową. Zwykle trwa 7-10 dni, towarzyszy 
mu kichanie, pieczenie nosa i gardła, uczu-
cie zatkania nosa, czasem stan podgorącz-
kowy, ale na czoło wysuwa się obfity, wod-
nisty wyciek  z nosa, który może z czasem 
nieco zgęstnieć i zmętnieć. Jeżeli katar trwa 
powyżej dwóch tygodni  może świadczyć 
o innym problemie niż zwykła, jesienna in-
fekcja dróg oddechowych, która zakończy 
się wyzdrowieniem po zastosowanym le-
czeniu przeciwzapalnym. 

Katar u dziecka, zwłaszcza w wieku przed-
szkolnym może wystąpić nawet 6-8 razy 
w roku. Najczęściej jest wirusowy, a jeżeli 
zgęstnieje, zrobi się zielonkawy, o niezbyt 
przyjemnym zapachu, a dziecko dodatko-

wo kaszle albo gorączkuje, prawdopodob-
nie jest bakteryjny i wymaga podania an-
tybiotyku. 

Usuwanie migdałków

Przyczyną kataru może być również aler-
gia. Katar trwa wtedy sezonowo (od lute-
go do października, gdy przyczyną alergii 
są pyłki) lub cały rok (gdy alergię wywo-
łuje sierść lub naskórek zwierzęcia, kurz, 
roztocza czy pleśń). Katar trwający dłużej 
może świadczyć o zaburzeniu drożności 
dróg oddechowych wywołanym przero-
stem migdałka gardłowego czy przero-
stem migdałków podniebiennych, cza-
sami skrzywioną przegrodą nosa. Często 
to ten przewlekający się proces zapalny 
powoduje poważniejsze zmiany w nosie, 
zatokach przynosowych, gardle i uszach. 

Nie zawsze warto zmagać 
się domowymi sposobami 
z zakatarzonym nosem, 
lekami kupionymi 
na chybił trafił czy 
dziesiątkami chusteczek 
higienicznych. Czasem 
warto po prostu przyjść 
z tym problemem do 
laryngologa. 

KATAR TEŻ MOŻNA LECZYĆ
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Konieczna jest wtedy wizyta u specjalisty-
-laryngologa. 

Jednym z częstszych zabiegów laryngolo-
gicznych wykonywanych u dzieci jest usu-
wanie trzeciego migdałka. 

– Dzięki temu zabiegowi udrażniamy noso-
gardło i tor oddechowy, by powietrze miało 
jak najswobodniejszą drogę – wyjaśnia dr 
Kornelia Bernacka, laryngolog z Krapko-
wickiego Centrum Zdrowia. – Ten zabieg 
poprawia nie tylko drożność dróg oddecho-
wych, ale i wentylację trąbki słuchowej. Po 
opuszczeniu sali zabiegowej dziecko lepiej 
słyszy i kończą się kłopoty z wysiękowym 
zapaleniem ucha – podkreśla dr Bernacka.

Po zabiegu można wrócić do domu

Usuwanie migdałów podniebiennych doty-
czy nie tylko maluchów, ale również osób 
starszych. 

– Pacjenci zgłaszają się do nas kiedy z po-
wodu przerośniętych migdałów mają kło-
pot z przełykaniem, doskwiera im chrapanie 
lub bezdechy senne. Często chorują na an-
giny – wylicza dr Tomasz Mazur, laryngolog. 
– Po zabiegu, po kilkugodzinnej obserwacji, 
jeśli pacjent jest w dobrej kondycji, może 
wrócić do domu. Czasem pozostaje dobę 
w szpitalu i wraca do normalnego funkcjo-
nowania. 

LECZENIE CHRAPANIA METODĄ PILLAR
Zabieg jest skutecznym sposobem leczenia przewlekłego chrapania, a także lek-
kiego lub umiarkowanego bezdechu sennego. Polega na umieszczeniu w podnie-
bieniu miękkim trzech niewielkich implantów wykonanych z poliestru. Z biegiem 
czasu, implanty - wzmocnione naturalnym zwłóknieniem otaczających tkanek – 
wzmacniają podparcie podniebienia miękkiego i podtrzymują je. Skutkuje to osła-
bieniem drgań tkanek objawiających się jako chrapanie i zmniejszeniem stopnia 
zapadania się tkanek i blokowania górnych dróg oddechowych powodującego 
bezdech śródsenny. Zabieg trwa ok. 20 min. i powoduje minimalny dyskomfort. 
Większość pacjentów powraca do normalnego trybu życia i normalnej diety jesz-
cze tego samego dnia. 

Powyższe zabiegi są wykonywane w trybie chirurgii jednego dnia. Dzięki dobrej orga-
nizacji pracy skracamy do minimum czas pobytu pacjenta w szpitalu, wykonując zabieg 
w dniu przyjęcia. 

- Pacjent przychodzi do nas na czczo, kilka godzin wcześniej nie może przyjmować 
pokarmów – wyjaśnia dr Bernacka. – Jest badany przez anestezjologa, wykonujemy 
również podstawowe badania laboratoryjne, by ocenić jego stan ogólny. Oczywiście, 
jak w przypadku każdego zabiegu planowanego nie wykonujemy go, gdy pacjent ma 
infekcję lub jest w trakcie antybiotykoterapii. Zabieg wykonywany jest w całkowitym 
znieczuleniu, a pacjent już po kilkugodzinnej obserwacji może wrócić do domu – za-
znacza. 

Każdy  zabieg, który standardowo jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym może 
również zostać przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym, ale tylko w przypadku braku 
przeciwwskazań medycznych. Wymienione zabiegi mogą być łączone przy odpowiednich 
wskazaniach medycznych o czym pacjent jest wcześniej poinformowany.

Wszystkie zabiegi w znieczuleniu ogólnym są wykonywane w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia w nowoczesnych salach operacyjnych.

LARYNGOLOG  
W KRAPKOWICACH
Od listopada br. w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia można zasięgnąć 
opinii specjalisty laryngologa i przejść 
badanie laryngologiczne. Krapkowicki 
szpital zajmuje się diagnostyką i le-
czeniem:

•  chorób nosa i zatok przynosowych, 
•  chorób gardła, krtani i ślinianek, 
•  chorób uszu, 
•  zaburzeniami słuchu i szumami usz-

nymi, zawrotami głowy i zaburze-
niami równowagi. 

Można usunąć woskowinę z prze-
wodów słuchowych, przejść zabiegi 
przedmuchiwania trąbek słuchowych, 
badania endoskopowe nosa, nosogar-
dła, krtani, uszu. 



ZABIEGI W KCZ
W październiku odbyły się darmowe badania i konsultacje laryngologiczne. Osoby 
od 3 do 50 lat, które miały dolegliwości laryngologiczne mogły z nich skorzystać. Od 
kilku miesięcy w Krapkowickim Centrum Zdrowia wykonywane są też komercyjnie 
zabiegi laryngologiczne:  
•  adenotomia (usunięcie III-go migdałka, inaczej migdałka gardłowego), 
•  tonsillectomia (usunięcie migdałków podniebiennych), 
•  tonsillotomia (przycięcie-zmniejszenie objętości migdałków podniebiennych), 
•  podcięcie wędzidełka języka, 
•  septoplastyka (operacja przegrody nosa), 
•  plastyka małżowin nosowych, 
•  usuwanie polipów nosa, 
•  usuwanie zrostów w nosie,
•  leczenie chrapania metodą PILLAR.

- To, że po takim zabiegu częściej zapada 
się na choroby dolnych dróg oddechowych 
to tylko stereotyp – podkreśla dr Bernacka.

U dorosłych katar z zaburzeniem drożności 
nosa zwłaszcza taki, który nawraca może 
być spowodowany np. skrzywioną prze-
grodą nosa, polipami w nosie lub przero-
stem małżowin nosowych. To z kolei rów-
nież może wpływać na bóle gardła, częste 
chrypki, zapalenie zatok przynosowych czy 
problemy z chrapaniem. I wtedy z pomocą 
może przyjść laryngolog. Część z tych pro-
blemów może być rozwiązana w sposób za-
chowawczy, czyli zastosowaniem pewnych 
leków, toalety nosa czy drobnych zabiegów 
w gabinecie, ale czasami konieczna jest in-
terwencja chirurgiczna. 

Na konsultacje do laryngologa

Warto skonsultować się z laryngologiem. 
Oprócz klasycznego badania nosa, gardła, 
krtani i uszu można wykonać badanie en-
doskopowe, czyli badanie z użyciem kame-
ry, którą wprowadza się przez nos i ogląda 
się narządy w powiększeniu na monitorze, 
co znacznie ułatwia diagnostykę. Można 
wykonać badanie słuchu żeby ocenić funk-
cje ucha i poziom słyszenia. W niektórych 
przypadkach zabieg operacyjny może osta-
tecznie rozwiązać problem laryngologiczny. 

- Nie ma prostej przegrody nosowej, ale nie 
każda wymaga operacji – mówi dr Korne-
lia Bernacka. – Jeśli pacjentowi doskwiera 

chrapanie czy nawracające katary, a po-
wodem tego jest skrzywiona przegroda, to 
warto udrożnić nos podczas zabiegu i przy-
wrócić właściwy tor oddechowy. Zawsze 

podkreślam, że zabiegi laryngologiczne po-
prawiają funkcje organizmu, by potem mógł 
walczyć sam - dodaje.
 

R E K L A M A
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- W ostatnim numerze „Naszego Szpitala” 
wiele miejsca poświęciliśmy poziomowi 
opieki nad kobietami w ciąży. To miejsce wy-
soko oceniane przez pacjentki. Dlaczego? 

- To prawda, mamy się czym chwalić. Istot-
nym dla nas jest pomaganie pacjentce w jak 
najłagodniejszym przejściu przez poród, dla-
tego jako jedni z pierwszych wprowadzili-
śmy znieczulenie zewnątrzoponowe. Mamy 
też zerową umieralność śródporodową 
i poporodową, co jest powodem do dumy. 
Wszystko to sprawia, że rodzą u nas bardzo 
chętnie nie tylko panie z regionu. 

- Jakimi przypadkami schorzeń ginekolo-
gicznych zajmuje się Pana oddział? 

- Zajmujemy się pełnym przekrojem lecze-
nia ginekologicznego. Oferujemy naszym 
pacjentkom pełny profil operacji gineko-
logicznych i to tych o najwyższym stopniu 
wtajemniczenia, czyli wszelkiego rodzaju 
operacje ginekologiczne z zastosowaniem 
laparoskopii. 

- Dotyczy to drobnych zabiegów czy rów-
nież tych rozległych?

- Wykonujemy operacje z zastosowaniem 
laparoskopii wszelkiego rodzaju zarówno 
jeśli dotyczą operacji usunięcia macicy, jajo-
wodów czy kwestii niepłodności. To wszyst-
ko wykonujemy laparoskopowo. Warto się 
tym pochwalić, gdyż wymagało to dużych 
nakładów inwestycyjnych i zakupu specjali-
stycznego sprzętu, żebyśmy tego typu ope-
racje mogli oferować naszym pacjentkom. 

- Czy ten rodzaj zabiegów ma wiele zalet 
dla chorych?

- Po zabiegu laparoskopowym pacjentka ma 
niebywały komfort, bo zazwyczaj wiąże się 
z tym jedynie trzydniowy pobyt w szpitalu. 

NAJWYŻSZY STOPIEŃ 
WTAJEMNICZENIA 
Rozmowa z Czesławem Milejskim,  
ordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia

Istotne jest również to, że kobieta w trakcie 
zabiegu nie ma otwartych powłok brzusz-
nych, a co za tym idzie blizny. Sam proces 
gojenia przebiega zdecydowanie szybciej 
i wymaga mniejszej ilości stosowania środków 
przeciwbólowych i antybiotyków niż w przy-
padku otwierania powłok brzusznych, gdzie 
sama hospitalizacja może trwać nawet 10 dni. 

- Czy dużą wagę przykładacie do prowa-
dzenia pacjentek onkologicznych

- Wykonujemy operacje onkologiczne we 
współpracy z oddziałem chirurgii naszego 
szpitala. Każdej pacjentce, u której wystę-
puje ryzyko zachorowania na raka, spraw-
dzamy poziom markerów nowotworowych. 
Oprócz tego niezwykle ważne jest, by tam, 
gdzie pojawia się problem onkologiczny ase-
kurować pacjentkę dodatkowym badaniem 
śródoperacyjnym, by uniknąć konieczności 
kolejnego otwierania brzucha. Bardzo tego 
pilnuję – lekarz musi myśleć, by nie narażać 
pacjentki na ponowne operacje. 

- Nietrzymanie moczu to problem coraz 
większej ilości pacjentów, a Pana oddział 
ma spore sukcesy na swoim koncie. 

- Dolegliwość polegająca na nietrzymaniu 
moczu i mimowolnym jego oddawaniu jest 
dolegliwością bardzo przykrą i wstydliwą dla 
pacjentek. Trzeba umieć im pomóc i zapro-
ponować najlepsze rozwiązania. 

- Czy macie duże doświadczenie w lecze-
niu tego schorzenia? 

- Rzeczywiście. W skali Opolszczyzny opera-
cji w zakresie nietrzymania moczu mamy naj-
więcej. Z początkiem roku mieliśmy ok 220-
230 tego typu zabiegów. W porównaniu do 
innych szpitali, z Opolem włącznie, gdzie było 
ich kilkanaście możemy śmiało powiedzieć, 
że jesteśmy liderem. Warto podkreślić, że są 

Czesław Milejski, ordynator Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego Krapko-
wickiego Centrum Zdrowia jest absol-
wentem Akademii Medycznej w Kra-
kowie. Dyplom I stopnia specjalizacji 
w zakresie położnictwa i ginekologii 
uzyskał w 1987 r., a w 1995 r. uzyskał II 
stopień specjalizacji. Od grudnia 1995 r. 
pełni funkcję ordynatora oddziału. 
W 2007 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk medycznych. Na swym 
koncie ma liczne certyfikaty z zakresu 
laparoskopii i histeroskopii oraz gineko-
logii operacyjnej, cytodiagnostyki i kol-
poskopii. Autorytet ceniony zarówno 
przez personel jak i pacjentki oddziału. 
Za swe dokonania w styczniu 2014 r. 
został nagrodzony Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji przyznawa-
nym przez Opolską Izbę Gospodarczą. 
Prywatnie jest miłośnikiem wycieczek 
rowerowych, spacerów po górach, kibi-
cem piłki nożnej, boksu i siatkówki.
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to operacje, które obecnie są numerem jeden 
pod względem skuteczności leczenia proble-
mu nietrzymania moczu. Dodatkowo może-
my się pochwalić niewielką ilością ewentual-
nych powikłań po tego typu operacjach. 

- Jak prowadzą Państwo pacjentki dotknię-
te tą chorobą?

- Po zdefiniowaniu problemu, w niektórych 
przypadkach przystępuje się do leczenia 
farmakologicznego. Można to zrobić, jeśli 
pęcherz jest nadreaktywny. Wówczas tego 
typu schorzenie manifestujące się zbyt czę-
stym oddawaniem moczu, jako takie nie 
wymaga leczenia operacyjnego. Natomiast 
jeśli wywiad i badania wskazują, że lekami 
nie możemy pacjentce pomóc, obliguje nas 
to do przeprowadzenia operacji.

- Czy leczenie farmakologiczne nie jest do-
brym i wystarczającym rozwiązaniem? 

- Leczenie farmakologiczne preparatami 
najnowszej generacji jest leczeniem dro-
gim, ponieważ nie ma bezpośredniej re-
fundacji leków. Dlatego cieszymy się, że 
możemy zaproponować pacjentkom alter-
natywne rozwiązanie. Jest to bardzo no-
woczesny zabieg. 

- Na czym on polega?

- Zabieg polega na ostrzykiwaniu wnętrza 
pęcherza preparatem z botoksem umożli-
wiającym kontrolę mikcji. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie wpłynąć na kontrolę zacho-
wań pęcherza przez przynajmniej pół roku.  

-  To chyba kosztowne rozwiązanie?

- Tak, zabieg jest kosztowny, jednak istnie-
je możliwość jego refundacji przez NFZ. 
Wprowadzamy go również dlatego, by nie 
obciążał on kieszeni pacjentki leczącej się 

farmakologicznie lekami nie podlegającymi 
refundacji.

- Inwestycja w sprzęt laparoskopowy opła-
ciła się mieszkankom regionu. Czy myśli 
Pan już o kolejnych inwestycjach?

- To prawda. Mamy pacjentki z tendencją 
do obniżania narządu rodnego. Dotyczy to 
kobiet po skomplikowanych porodach oraz 
pacjentek starszych. Jeśli stopień dysfunkcji 
i uszkodzenia nie wymaga operacji można 
kobietom pomóc oferując zabiegi rewitali-
zacji narządu rodnego. Chcielibyśmy tego 
typu zabiegi wprowadzić do naszej oferty. 
Najnowszy sprzęt do tego typu zabiegów 
jest jednak kosztowny – to wydatek rzędu 
0,5 mln zł. Warto jednak o niego powalczyć, 
bo wystarczy od trzech do pięciu zabiegów, 
by poprawić komfort życia pacjentki. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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Nietrzymanie moczu i mimowolne jego od-
dawanie to bardzo wstydliwy problem coraz 
większej ilości pacjentów. Dotyczy obojga 
płci, choć to kobiety borykają się z nim znacz-
nie częściej. Statystki mówią, iż na to schorze-
nie cierpi już jedna trzecia kobiet, a problem 
coraz częściej doskwiera nie tylko paniom po 
menopauzie, ale i trzydziestolatkom.

Niekontrolowany wypływ moczu może 
nastąpić podczas kichnięcia, kaszlu czy 
wysiłku, czyli nagłego napięcia powłok 
brzusznych. Gdy problem się nasila do za-
wilgocenia bielizny może dojść podczas 
zwykłych czynności: spaceru, wchodzenia 
po schodach czy zwykłego stania – to sta-
dium jest najbardziej uciążliwe.  

Najczęstsze przyczyny to:
•  infekcje układu moczowo-płciowego 

– wówczas obok nietrzymania moczu 
pojawia się ból lub szczypanie przy jego 
oddawaniu oraz potrzeba częstego  
odwiedzania toalety;

•  zmiany hormonalne – w ich efekcie zmniej-
sza się elastyczność mięśni utrzymujących 
narządy płciowe we właściwym położeniu 
co dotyczy również cewki moczowej; 

•  porody – przyczyna nietrzymania moczu 
u kobiet młodych, które na skutek 
powikłań okołoporodowych mogą mieć 
uszkodzone mięśnie lub wieloródek, 
u których pod wpływem wielu ciąż  

i porodów dochodzi do rozluźnienia  
mięśni dna miednicy;

•  inne – np. ciężka praca fizyczna, która ma 
wpływ na stan mięśni krocza czy otyłość, 
która jest obciążeniem dla całego organizmu. 

Na podstawie wyników badań lekarz usta-
la przyczynę zaburzeń i dobiera właściwą  
terapię.

WSTYDLIWY PROBLEM
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Szczególną troską otacza się tu przyszłe 
mamy, dla których przygotowano trzy 
pojedyncze, bardzo przytulne i zarazem 
fachowo urządzone sale porodowe, z nie-
zależnym węzłem sanitarnym. Mottem pra-
cowników oddziału i jego ordynatora jest 
to, że poród nie jest karą i nie musi boleć. 
Szpital podkreśla, że jako jeden z pierw-
szych wprowadził znieczulenie zewnątrzo-
ponowe przy porodzie. 

Pokój przygotowań, w którym przyszła 
mama - zanim zacznie się na dobre akcja po-
rodowa - może spędzać czas ze swoimi naj-
bliższymi oraz nieodpłatne porody rodzinne 
to kolejne udogodnienia, które warto pod-
kreślić. Nic więc dziwnego, że przyszli rodzi-
ce wybierają krapkowicki szpital na miejsce 
narodzin swoich dzieci. 

Najważniejsze pierwsze chwile

Wiele uwagi przykłada się też do pierw-
szych chwil, jakie mama spędza z dzieckiem. 
Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych musi 
leżeć osobno, kobieta może przebywać 
z dzieckiem bez ograniczeń. Może też to-
warzyszyć mu podczas badania lekarskiego 
i szpitalnych szczepień. 

Podczas pobytu w szpitalu młoda mama 
uczona jest pielęgnacji nowonarodzone-
go dziecka pod czujnym okiem szpitalnego 
personelu. Porady laktacyjne i nauka kar-
mienia piersią to kolejny ważny etap, w któ-
rym pomaga szpital. 

Zabiegi ginekologiczne 

Inwestycje w sprzęt i doskonalenie kadry 
medycznej pozwalają na ciągłe poszerzanie 
oferty zabiegów dla kobiet różnymi kobiecy-
mi schorzeniami. 

ODDZIAŁ NA MEDAL
Od 20 lat Oddziałem 
Ginekologiczno – Położniczym 
w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia kieruje dr Czesław 
Milejski. Wspólnie z całym 
zespołem starają się, by 
pacjentki trafiające na oddział 
czuły się komfortowo. 

- Wykonujemy pełny zakres operacji gineko-
logicznych takich jak: usuwanie macicy, za-
biegi na jajnikach, jajowodach. Metodą lapa-
roskopową usuwamy nienowotworowe guzy 
jajników, schorzenia związane z endometrio-
zą, diagnozujemy przypadki niepłodności, 
bóle miednicy małej – wylicza ordynator. 

Oddział tworzy zespół składający się ze spe-
cjalistów z wieloletnim doświadczeniem, 
którzy systematycznie podnoszą swoje kwa-
lifikacje, tak aby leczyć schorzenia najnowo-
cześniejszymi, małoinwazyjnymi metodami. 

- Większość zabiegów i operacji gineko-
logicznych wykonujemy na drodze lapa-
roskopowej podkreśla Czesław Milejski. – 
To nie tylko minimalizuje powstanie blizny 
na skórze, ale przede wszystkim odznacza 
się minimalnymi dolegliwościami bólowy-
mi w przebiegu pooperacyjnym oraz po-
zwala szybko powrócić do codziennych 
zajęć. Na ginekologii, która liczy 30 łó-
żek, pacjentki mają do dyspozycji pokoje  
1-, 2- i 3-osobowe. Przy każdym są od-
dzielne sanitariaty.
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Nie jest to wyjątek, ponieważ wielu pacjen-
tów docenia ciężką pracę dyżurujących pań 
i stara się im podziękować. Profesjonalizm 
pielęgniarek i ich życzliwe nastawienie do 
chorych stały się wizytówką Oddziału.

Na Oddziale Wewnętrznym opiekę nad 
chorymi sprawuje zespół doświadczonych 
i wykwalifikowanych pielęgniarek. Więk-
szość z nich to nie tylko osoby świetnie wy-
kształcone, ale i ciągle podnoszące swoje 
kwalifikacje.

- Personel cały czas się dokształca. W na-
szym zawodzie jest to konieczne, musimy 
nadążać za zmianami i postępem w me-
dycynie – podkreśla Mirosława Wolak, 

PIELĘGNIARKI MUSZĄ BYĆ 
CIERPLIWE I SERDECZNE
Dyżurkę pielęgniarek Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii  
przyozdabia rysunek i wzruszające podziękowanie jednej z byłych pacjentek oddziału.  
W bardzo ciepłych i serdecznych słowach dziękuje ona pielęgniarkom za opiekę. 

pielęgniarka oddziałowa, specjalistka z or-
ganizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Muszą być jak przyjaciel

Praca pielęgniarek oddziału wewnętrznego 
nie ogranicza się do wykonywania zleceń le-
karzy. Coraz częściej na oddział wewnętrz-
ny trafiają osoby w podeszłym wieku bardzo 
zaniedbane. 

- Wynika to z faktu, że często są pozosta-
wieni sami sobie, bo dzieci i najbliższa ro-
dzina wyjechali za granicę, a oni zostają bez 
pomocy - mówi oddziałowa. - Taki pacjent 
wymaga szczególnej opieki, która często 
musi się zacząć od wykonywanych przez 
nas zwykłych zabiegów higienicznych. 

Praca na pewno nie jest łatwa i lekka. Od 
pielęgniarek, poza wiedzą medyczną, wy-
magane są również specyficzne predyspo-
zycje psychiczne. Musi to być osoba em-
patyczna, cierpliwa i opiekuńcza. Często 
wykonując swoje obowiązki muszą pełnić 
rolę przyjaciela, który porozmawia z pacjen-
tem, pocieszy w trudnej sytuacji, jaką jest 
dla niego pobyt w szpitalu. Czasem muszą 
też być kimś w rodzaju psychologa, czy na-
wet opieki społecznej.

Pacjenci ze schorzeniami internistycznymi 
często wymagają długiej hospitalizacji.

- Chorzy z przetokami jelitowymi, unie-
ruchomieni po udarach niedokrwiennych 
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mózgu z porażeniami, z odleżynami, wyma-
gający żywienia metodą pozajelitową – wy-
licza Mirosława Wolak. - W każdym z tych 
przypadków pielęgniarka niesie pomoc, pie-
lęgnuje, uczestniczy w diagnozowaniu i edu-
kacji w zakresie profilaktyki. Cierpliwość 
i serdeczność to cechy, których muszą mieć 
pod dostatkiem.

Pacjenci są czasem agresywni

Nie zawsze jednak ich praca jest docenia-
na. - Zdarzają się pacjenci, którzy potrafią 
w sposób agresywny zwracać się do nas. 
Rozumiemy, że mamy do czynienia z osoba-
mi chorymi, np. na chorobę alkoholową, ale 
to zawsze boli i w naszej ciężkiej pracy nie 
pomaga - przyznaje pielęgniarka oddziało-
wa. - Na szczęście więcej mamy tych przy-
jemnych pacjentów. Ciepłe słowa są dla nas 
bardzo ważne. Miło słyszeć, że pacjent do-
cenia naszą pracę - dodaje. 

Przy opuszczaniu szpitala pacjent obok 
dokumentacji lekarskiej otrzymuje wypis 
pielęgniarski. W zależności od schorzenia, 
z którym trafił na oddział, są tam wytyczne 
związane z żywieniem, trybem życia. 

- W wypisie piszemy rodzinie na czym ma 
polegać opieka by najbliżsi potrafili zapew-
nić odpowiednią jej jakość nawet w domu 
– mówi Mirosława Wolak. - Zawsze też po-
dajemy numer telefonu i w razie pytań oraz 
wątpliwości pacjenci zawsze mogą do nas 
zadzwonić – podkreśla.

Pacjenci przemytnicy

Zastosowanie zaleceń jest niezwykle istot-
ne. - Niestety, zdarza się, że pacjent wypisa-
ny na weekend do domu nie stosuje diety, 
lub w przypadku cukrzyków nie przestrze-

ga dawkowania insuliny i wraca na oddział 
w ciągu kilku dni – mówi oddziałowa. 

Zmiana nawyków u osób starszych jest nie-
zwykle trudna. Podczas pobytu na oddziale 
wewnętrznym pielęgniarki starają się tłu-
maczyć np. chorym na cukrzycę jak ważna 
jest dieta w ich schorzeniu i jakimi zasada-
mi w przygotowywaniu posiłków muszą się 

OBOWIĄZKI  
PIELĘGNIARKI
Pielęgniarka (lub pielęgniarz) to samo-
dzielny pracownik ochrony zdrowia 
sprawujący opiekę medyczną nad pa-
cjentem. Do jej zadań należy podawanie 
leków, wykonywanie iniekcji, wlewów 
dożylnych, asystuje przy zabiegach, 
wypełnia zlecenia lekarskie związane 
z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją. 
Wśród jej obowiązków jest również pro-
wadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta.

kierować. Potrzebna tu praca lekarza, pielę-
gniarki i poradni diabetologicznej. 

- Wszyscy dokładamy starań, by poprawić 
stan zdrowia cukrzyka, a on często i tak 
przemyca na oddział ciastka i inne zakaza-
ne produkty spożywcze - mówi pielęgniarka 
oddziałowa.
 

R E K L A M A
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Oddział ma 51 łóżek w salach 2,3 i 4-oso-
bowych z niezależnymi węzłami sanitarny-
mi. Dodatkowych pięć monitorowanych 
łóżek mieści się w Sali Intensywnego Nad-
zoru Kardiologicznego. Z uwagi na fakt, iż 
najczęściej dla pacjentów internistycznych 
rehabilitacja jest integralnym elementem 
leczenia chorzy objęci są przyłóżkową 
rehabilitacją ruchową i rehabilitacją od-
dechową prowadzoną przez dwie rehabi-
litantki. Na oddziale pracuje również dia-
betolog prowadzący pacjentów z cukrzycą 
i jej powikłaniami. 

Oddział ściśle współpracuje z oddziałami 
zabiegowymi szpitala (Chirurgii i Gineko-

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 
Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGII

ODDZIAŁ PROWADZI DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE 
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, W TYM:
•  diagnostykę chorób nowotworowych, 
•  diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób serca, 
•  diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego, w tym zabiegowe lecze-

nie endoskopowe (opaskowanie żylaków przełyku, usuwanie polipów, leczenie 
z zastosowaniem bimeru argonowego, tamowanie krwawień), 

•  diagnostykę i leczenie cukrzycy, chorób endokrynologicznych, 
•  diagnostykę i leczenie otyłości, w tym kwalifikowanie do leczenia bariatrycznego.

PRACOWNIA 
ENDOSKOPII:  
BADANIA I ZABIEGI
•  gastroskopia;
•  kolonoskopia;
•  polipektomia endoskopowa;
•  rektoskopia;
•  panendoskopia;
•  endoskopowe tamowanie krwa-

wień z przewodu pokarmowego;
•  opaskowanie żylaków przełyku;
•  pobranie materiału do badań histo-

patologicznych;
•  pobranie materiału na obecność 

Helicobacter pylori

Istnieje możliwość wykonania zabie-
gów w znieczuleniu.

logii) zarówno w zakresie diagnostyki czy 
przygotowania chorych do leczenia ope-
racyjnego. Współpraca dotyczy również 

leczenia zabiegowego w przypadku łączo-
nych zabiegów metodami endoskopowymi 
i chirurgicznymi. 

Chorzy hospitalizowani na oddziale wy-
magający leczenia żywieniowego mają za-
pewnione zindywidualizowane leczenie 
w pełnym zakresie, również żywienie dożo-
łądkowe, dojelitowe, przez porty żywienio-
we oraz żywienie pozajelitowe.

Na pacjentów czekają nowocześnie wypo-
sażone pracownie diagnostyczne: ednosko-
powa, ultrasonograficzna, RTG, prób wysił-
kowych i badań holterowskich.
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- Co mógłby Pan wskazać jako najmoc-
niejszą stronę kierowanego przez Pana 
oddziału?

- Zdecydowanie jest to prymat pacjen-
ta nad ekonomią. Udało nam się osiągnąć 
taki konsensus w szpitalu. Oddział chorób 
wewnętrznych nie musi być maszynką do 
zarabiania pieniędzy tylko miejscem, gdzie 
staramy się w możliwie najlepszy sposób 
pomagać pacjentom. Zostało to zaakcepto-
wane przez dyrekcję i pozwala nam na swo-
bodę leczenia pacjentów zgodnie z naszą 
wiedzą i najlepszymi umiejętnościami. 

- Z jakimi dolegliwościami trafiają pacjenci 
najczęściej?

- Specyfiką szpitala powiatowego jest to, że 
trafia do nas pełny przekrój pacjentów in-
ternistycznych. Najwięcej jest przypadków 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
chorób płuc i oskrzeli oraz powikłań choro-
by alkoholowej. Trafia też do nas duża gru-
pa pacjentów nowotworowych zarówno do 
diagnostyki jak i do leczenia.

- Mają też Państwo świetnie wyposażoną 
salę dla pacjentów w ciężkim stanie.

- Jest to Sala Intensywnego Nadzoru Sala 
Kardiologicznego z pięcioma monitorowa-
nymi łóżkami. Trafiają tu pacjenci, którzy 
wymagają stałego nadzoru. Są to zarówno 
pacjenci kardiologiczni jak i inni w cięż-
kich stanach np. we wstrząsie septycznym, 
z krwawieniami z przewodu pokarmowego, 
ale również pacjenci z zaburzeniami zacho-
wania wynikającymi z różnych przyczyn. 
Specjalistyczny sprzęt daje możliwość mo-
nitorowania pracy serca czy saturacji i na 
bieżąco pokazuje co się dzieje z pacjentem, 

a najważniejsze jest to, że przez 24 godzi-
ny jest tam pielęgniarka. To nam daje duży 
komfort w prowadzeniu pacjenta. 

- Jakie zabiegi oferuje pacjentom oddział?

- Mamy dobre zaplecze diagnostyczne. 
Wykonujemy pełną zachowawczą diagno-
stykę kardiologiczną, endoskopową - w tym 
gastroskopię, kolonoskopię, opaskowanie 
żylaków przełyku, usuwanie polipów i wiele 
innych. Stale poszerzamy naszą ofertę od-
powiadając tym samym na potrzeby innych 
naszych oddziałów szpitalnych, a szczegól-
nie chirurgii.

- Na jakie nowości mogą liczyć pacjenci? 

- Nowością jest zakładanie protez samoroz-
prężalnych do przewodu pokarmowego. Taki 
zabieg w ofercie szpitali jest rzadkością. Wy-
magało to nakładów inwestycyjnych i wielu 
szkoleń, ale już możemy się tym pochwalić. 

- Komu potrzebne są takie zabiegi?

- Pacjenci nowotworowi po zabiegach ope-
racyjnych lub leczeni paliatywnie niekiedy 
wymagają założenia protezy ze względu na 
zwężenie spowodowane przez guz. Jeśli 
zwężenie dotyczy przełyku chory nie jest 
się w stanie odżywiać. Przywracamy pa-
cjentowi możliwość odżywiania się drogą 
fizjologiczną dzięki założeniu do takiego 
zwężenia protezy samorozprężalnej, która 
powoduje zachowanie drożności przewo-
du pokarmowego. Poprawiamy komfort 
życia pacjenta. Dla chorych to znakomita 
sprawa. 

- Co uważa Pan za największy sukces od-
działu?

- Największym naszym sukcesem jest zmiana 
postrzegania oddziału przez pacjentów. Jesz-
cze kilka lat temu widziani byliśmy jako oddział 
gorszy niż te w szpitalach w Opolu i pacjenci 
z okolic wybierali opiekę w stolicy wojewódz-
twa. W tej chwili tendencja jest odwrotna: 
inne regiony przyjeżdżają leczyć się do nas.

- Z czego to wynika?

- To efekt naszych wysiłków i podnoszenia 
jakości leczenia. Bardzo ważnym czynnikiem 
jest też jakość personelu pielęgniarskiego. 
Pacjenci sami podkreślają, że mamy świetny 
zespół pielęgniarski i opieka stoi na bardzo 
wysokim poziomie. Chorzy mają poczucie do-
brego zaopiekowania, a to dla nich jest czasa-
mi ważniejsze niż opieka lekarska. Na sukces 
przełożyło się też to, że wszyscy lekarze się 
kształcą i podnoszą swoje kwalifikacje. W ze-
spole mamy lekarzy po ukończonych specjali-
zacjach albo w trakcie specjalizacji. Dyrekcja 
finansuje nam szkolenie i umożliwia lekarzom 
ciągły rozwój, a to przekłada się na jakość. To 
dla nas bardzo ważne, że szpital inwestuje 
w przyszłość i jakość świadczonej opieki. 

- Okazuje się też, że Pana oddział jest kuź-
nią nowej kadry medycznej…

- Tak, i to też świadczy o poziomie oddziału. 
Mamy większą ilość rezydentów chętnych 
do robienia specjalizacji na tym oddziale 
niż miejsc, które możemy im zaoferować. 
To ewenement w województwie, gdzie za-
zwyczaj jest więcej miejsc rezydenckich niż 
chętnych. Dojeżdżają do nas z różnych miej-
scowości w poczuciu że tu jest miejsce, które 
może dobrze przygotować do zawodu. 

- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów. 

DLA NAS 
NAJWAŻNIEJSZY  
JEST PACJENT
Rozmowa z Andrzejem Żelowskim, ordynatorem Oddziału 
Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologii  
Krapkowickiego Centrum Zdrowia
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Na Oddział Wewnętrzny Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia trafiają ci, którzy mają 
problem z cukrzycą.

Glukoza to główne źródło energii dla organi-
zmu. Wiele spożywanych przez nas produk-
tów żywnościowych trawionych jest do glu-
kozy i wchłanianych do krwi. Tu wychwytuje 
ją insulina, czyli hormon produkowany przez 
trzustkę, i transportuje do wszystkich komó-
rek, dla których jest źródłem energii. U cho-
rego na cukrzycę trzustka albo wytwarza za 
mało insuliny lub nie wytwarza jej w ogóle 
(wtedy mówimy o cukrzycy typu 1), albo or-
ganizm chorego wytwarza insulinę lecz nie 
potrafi jej wykorzystać (cukrzyca typu 2). 

– Można jeszcze wyróżnić cukrzycę cią-
żową, która dotyczy ok. 3 proc. ciąż i jest 

GORZKA PRAWDA O CUKRZYCY
Cukrzyca to epidemia XXI wieku. Niegdyś uznawana za chorobę osób starszych,  
dziś dokucza również młodym, a nawet dzieciom.

rozpoznawana na podstawie doustnego 
testu obciążenia glukozą – mówi dr Ewa 
Jagodzińska, zastępca ordynatora Oddziału 
Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroen-
terologii. – Największy problem związany 
jest z cukrzycą typu 2, gdyż dotyczy ona 
ponad 90 proc. chorych.  

Cukrzyca często długo nie daje znać o so-
bie. Rozpoznaje się ją w różnych etapach za-
awansowania. - Cukrzyca w początkowym 
stadium nawet przez kilka lat może być zu-
pełnie bezobjawowa i dlatego ważną rolę 
pełnią lekarze rodzinni, żeby u osób z czyn-
nikami ryzyka wykonywali badania przesie-
wowe – podkreśla mówi dr Jagodzińska. 

Aby wykluczyć lub potwierdzić cukrzycę, 
trzeba określić poziom glukozy we krwi na 
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CZYNNIKI SPRZYJA-
JĄCE ROZWOJOWI 
CUKRZYCY TYPU 2. 
CZY JESTEŚ W GRUPIE 
RYZYKA?
•  wiek ponad 45 lat
•  nadwaga lub otyłość
•  cukrzyca występująca w najbliższej 

rodzinie
•  mała aktywność fizyczna
•  kobiety z przebytą cukrzycą ciążo-

wą
•  kobiety, które rodziły duże dzieci 

(ponad 4 kg wagi urodzeniowej)
•  nadciśnienie tętnicze 
•  silny stres spowodowany chorobą 

lub urazem

R E K L A M A

TYPOWE OBJAWY  
CUKRZYCY TYPU 2
•  nieuzasadnione rozdrażnienie, 

zmiany nastroju

•  zwiększony apetyt przy jednocze-
snym chudnięciu

•  sucha, swędząca skóra

•  częste infekcje skóry, dróg moczo-
wych i narządów płciowych

•  wzmożone pragnienie

•  ogólne osłabienie organizmu

•  senność i ciągłe zmęczenie

•  częste oddawanie moczu

czczo. Próbkę krwi pobiera się po upływie 
co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku 
– wówczas poziom glukozy jest najniższy. 
Jeśli wynik wyniesie 126 mg/dl lub więcej 
badanie trzeba powtórzyć. 

- Jeżeli po raz drugi wynik jest powyżej nor-
my, to wiemy, że jest to cukrzyca – mówi 
dr Jagodzińska. - Konieczna jest szybka kon-
trola stanu zdrowia i rozpoczęcie leczenia.

Można również skierować pacjenta na test 
obciążenia glukozą – to drugi ze sposobów 
diagnozowania. Badanie to określa zmiany 
stężenia glukozy we krwi przed i po wypiciu 
roztworu zawierającego 75 g cukru. Jeśli po 
upływie 2 godzin wskaźnik będzie wynosił 
200 mg/dl lub więcej można potwierdzić 
rozpoznanie cukrzycy. 

Czynnikami wpływającymi na rozwój choro-
by u dorosłych są złe nawyki żywieniowe, 
brak aktywności fizycznej i nadwaga. 

– Siedzący tryb życia, wysokotłuszczowa 
i wysokowęglowodanowa dieta, unikanie 
warzyw w diecie – wylicza „grzechy” cu-
krzyków dr Jagodzińska. - Warto pamiętać, 
że jeśli u kogoś z członków naszej rodziny 
stwierdzono cukrzycę, trzeba zachować 
szczególną czujność – mówi diabetolog. 

Najważniejszym celem leczenia cukrzycy 
jest zapobieganie rozwojowi jej przewle-
kłych powikłań. U osób z cukrzycą upośle-

dzona zostaje praca narządów: serca, nerek, 
oczu, mózgu, naczyń krwionośnych i nastę-
pują przewlekłe powikłania, często wyma-
gające hospitalizacji. 

- Powikłania mogą dotyczyć oczu, spowo-
dować chorobę nerek, miażdżycę… - wyli-
cza dr Jagodzińska. – Jednak najgorszym 
i najczęściej występującym powikłaniem 
cukrzycy jest przyspieszony rozwój miaż-
dżycy. Konsekwencją tego jest zwiększona 
częstość udarów mózgu i zawałów serca – 
podkreśla. 

Cukrzyca jest jednym ze schorzeń, gdzie 
przebieg choroby zależy w dużej mierze od 
nas samych. Warto o tym pamiętać.  




