
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Nr 3, marzec-kwiecień 2016

PRZEKRACZAMY STANDARDY
W CHIRURGII



Szanowni Pacjenci,
Poznajmy bliżej nasz szpital i nasz personel

W aktualnym numerze naszego magazynu wiele miejsca poświęcamy otyłości, jej różnym 
formom i sposobom radzenia sobie z tą chorobą. Cieszymy się, że jako jedna z dwóch 
placówek na Opolszczyźnie możemy zaprosić mieszkańców regionu zmagających się 
z nadwagą i otyłością do programu „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób 
z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” realizowanego w ramach 
projektu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa 
w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Mamy nadzieję, że podczas 12 tygodni 
wspólnej pracy zespołu specjalistów pracujących w ramach projektu jego uczestnicy nie 
tylko wrócą do zdrowej wagi, ale i zapobiegną chorobom, które często towarzyszą otyłości.

Polecamy też Państwa uwadze materiał o naszej dumie – Oddziale Chirurgii Ogólnej, który 
bardzo ambitnie poszerza swoją ofertę, doskonali możliwości, a jego renoma zaczyna 
być znana w całej Polsce. Do prezentacji ich możliwości będziemy wracać w kolejnych 
numerach.

Przedstawiamy też Państwu sylwetkę Zofii Korycińskiej - niezwykłej położnej, która 
podczas swoich 44 lat pracy przyjęła na świat ponad 2000 mieszkańców naszego regionu. 
Powodem przybliżenia Państwu tej niezwykle ciepłej i rzetelnej osoby jest przyznany jej 
przez Opolską Izbę Gospodarczą Laur Umiejętności i Kompetencji.

Życzę miłej lektury!
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Szanowni Mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Naszego Szpitala”. Tym razem przedstawiamy 
znakomite umiejętności krapkowickich chirurgów. Lekarze ambitnie realizują swoje 
powołanie, dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu mogą liczyć na fachową pomoc, 
która niejednokrotnie stoi na poziomie wyższym niż w innych - większych ośrodkach.

Nie mamy też kompleksów jeśli chodzi o opiekę okulistyczną. Świetny sprzęt w rękach 
uznanych i bardzo doświadczonych fachowców pomógł już wielu osobom w ich 
problemach ze wzrokiem.

Cieszymy się też, że rusza program walki z nadwagą i otyłością. To ważna inwestycja 
w zdrowie naszych mieszkańców. Wierzymy, że podczas 12 tygodni intensywnej pracy nad 
zmianą swych nawyków żywieniowych, zmienią swój styl życia i poprawią stan zdrowia. 
Dla osób, które nie zakwalifikowały się do programu uruchomione zostały dietetyczne 
punkty konsultacyjne. Mamy nadzieję, że razem z wiosną ruszy pełna mobilizacja 
mieszkańców naszego regionu do walki ze zbędnymi kilogramami i walki o własne zdrowie.

Miłej lektury!
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Oddział Chirurgii Ogólnej 
Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia cieszy się bardzo 
dobrą opinią wśród pacjentów. 
Ambitny zespół wciąż poszerza 
ofertę zabiegową, z której 
korzystają nie tylko pacjenci 
z regionu. 

Nowoczesne materiały, nowoczesny sprzęt 
i doświadczenie zespołu przekładają się na 
wysokie notowania oddziału. 

- Zespół, z którym pracuję jest fenomenalny. 
To słowo, które najlepiej oddaje opis moich 
współpracowników – podkreśla Grzegorz 
Krasowski ordynator oddziału. - Nasz per-
sonel to jest maszyna. Każdy element musi 
sprawnie działać i w mojej ocenie tak właśnie 
jest. To fantastyczne, co nie zmienia faktu, że 
jestem dla nich bardzo wymagającym i suro-
wym szefem – dodaje z uśmiechem. 

Jednym z  elementów tej „maszyny” jest 
zespół pielęgniarski, który tworzy 12 pań. 
Z uwagi na specyfikę oddziału, jedna z pań 

pełni funkcję pielęgniarki 
opatrunkowej. - Zajmuje 
się zmianą opatrunków 
po zabiegach oraz opa-
trywaniem ran, gdyż nasz 
oddział specjalizuje się 
w leczeniu ran przewle-
kłych - tłumaczy Gizela 
Szkolny, pielęgniarka od-
działowa. 

Pani Gizela w ciepłych 
słowach chwali swoje ko-
leżanki: – To do doświad-
czone i bardzo zaanga-
żowane w pracę kobiety. 
Dbają o atmosferę na oddziale, by pacjent jak 
najmniej dotkliwie odczuł pobyt w szpitalu. Pa-
cjenci są dla nas najważniejsi i bardzo się stara-
my, by byli zadowoleni. 

Trzeba podkreślić, że praca na typowo zabie-
gowym oddziale nie jest łatwa. - Pacjenci po 
operacjach wymagają szczególnie troskliwej 
i uważnej opieki – zaznacza Gizela Szkolny 
pielęgniarka oddziałowa. - Nie zawsze są 
samodzielni, trzeba im pomóc. - U większo-
ści występuje lęk, zdenerwowanie i obawa 
związana z zabiegiem, co jest zupełnie nor-

NASZ 
PERSONEL 

TO JEST 
MASZYNA

malną reakcją. Trzeba 
umieć takiego pacjenta 
uspokoić, sprawić, żeby 
czuł się bezpiecznie. 
Tworzymy zgraną grupę 
i wiemy, że możemy na 
sobie polegać co jest 
istotne, bo jest to praca 
zespołowa – dodaje. 

Wydaje się, że dewizą 
oddziału i jego pracow-
ników jest ciągły roz-
wój. - Cały czas bardzo 
intensywnie szkolimy 
personel, by personel 

miał jak największą wiedzę i umiejętności – 
podkreśla ordynator. 

O tym, że pracownicy oddziału tworzą 
zespół oddany pacjentowi, świadczą pa-
miątkowe wpisy pacjentów: „Skorzystałem 
z wysokiej klasy usług medycznych. Perfek-
cyjność, wysoka kultura i profesjonalizm na 
najwyższym poziomie” czytamy w jednym 
z nich, a o „troskliwej opiece, fachowej 
pomocy medycznej i wielkiej uldze w cier-
pieniu” w kolejnym. To słowa kierowane do 
całego zespołu w uznaniu dla ich pracy. 
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Jesteśmy wskazywani jako jeden z czterech ośrodków w kraju, który najlepiej prowadzi  
leczenie ran przewlekłych. Dlatego mamy pacjentów z całej Polski – mówi Grzegorz Krasowski, 
ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego Centrum Zdrowia. 

PRZEKRACZAMY STANDARDY

- Jaką ofertę dla pacjentów ma kierowany 
przez Pana oddział?

- Operujemy wszystkie przypadki mieszczą-
ce się w ramach chirurgii ogólnej. Od czasu 
ukończenia przeze mnie specjalizacji z chi-
rurgii onkologicznej, zajmujemy się również 
jej przypadkami: głównie chirurgią prze-
wodu pokarmowego. Należy podkreślić, że 
robimy to metodami małoinwazyjnymi. Chi-
rurgia klasyczna to chirurgia otwarta: naci-
namy jamę brzuszną, by się do niej dostać. 
Nową gałęzią jest chirurgia laparoskopowa, 
gdzie dostajemy się do jamy brzusznej przez 
małe dziurki. Wprowadzamy kamerę i in-
strumenty. Jako nieliczni łączymy chirurgię 
laparoskopową z onkologiczną. Pod tym 
względem na terenie województwa jeste-
śmy liderem. 

- Wasza oferta bardzo się rozbudowuje. 
Z czego to wynika?

- Nikt nie zostaje lekarzem bez powołania 
- wewnętrznej potrzeby, dla której ten za-
wód się wykonuje. Elementem powołania 
w przypadku chirurga jest chęć rozwoju 
i ciągłe dążenie do wykonywania nowych 
zabiegów. 

- To jednak wymaga wiele pracy, prawda?

- Wprowadzenie nowej procedury do pane-
lu zabiegowego jest procesem długotrwa-
łym. Zanim pojawi się w ofercie oddziału, 
wymaga doskonałego przygotowania me-
rytorycznego, obejrzenia zabiegu w ośrod-
ku, który już go wykonuje, uczestniczenie 
w tym zabiegu pod okiem doświadczonego 

operatora, a później jego wykonanie pod 
asystą doświadczonej osoby. Konieczny 
jest też trening na trenażerach. W końcu 
przychodzi moment kiedy możemy samo-
dzielnie wykonać zabieg. To jest cały proces 
treningowo-szkoleniowy. Przyjęte jest, że 
standardowa powiatowa chirurgia to ope-
racje pęcherzyka żółciowego, przepukliny, 
żylaki… a my ten standard znacznie przekra-
czamy. 

- Co wyróżnia Państwa oddział?

- Dla nas istotnym działem jest chirurgia 
żywieniowa. Zajmujemy się żywieniem 
pacjentów, którzy nie mogą przyjmować 
jedzenia doustnie, ani drogą przewodu po-
karmowego. Prowadzimy ich jako jedyni na 
terenie województwa. Zajmujemy się ich 
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żywieniem pozajelitowym, czyli zakładamy 
porty żywieniowe do naczyń krwionośnych, 
przygotowujemy i szkolimy rodzinę pacjen-
tów, by mogli samodzielnie funkcjonować 
w domu. To fascynująca gałąź medycyny. 
Potrafimy spowodować, że takie osoby 
normalnie funkcjonują w społeczeństwie, 
a osoby postronne nawet nie zorientują 
się, że cały pokarm dostają do dużego na-
czynia krwionośnego. Nasz pacjent jest tak 
wyszkolony, że sam potrafi go sobie podać. 
Oczywiście, wymaga to sporych przygoto-
wań: musimy utworzyć ten dostęp przy-
gotować i dobrać odpowiednie preparaty 
żywieniowe. 

- Co jeszcze jest Państwa domeną?

- Ważnym działem jest leczenie ran prze-
wlekłych. Prowadzimy to z naciskiem na sys-
tem leczenia domowego. Jeśli dochodzi do 
hospitalizacji, to staramy się by była ona jak 
najkrótsza, ale jednocześnie, żeby pacjent 
wyszedł od nas z jak największą wiedzą. 
Istotne jest to, że w tym procesie uczest-
niczy też rodzina chorego. Pacjent przynaj-
mniej jeden dzień powinien spędzić z kimś 
z rodziny, by krewny mógł uczestniczyć we 
wszystkich procedurach. To przynosi znako-
mite efekty dla chorego. Mamy na tym polu 
spore sukcesy, które dostrzeżone są już 

GRZEGORZ  
KRASOWSKI

Ordynator Oddzia-
łu Chirurgii Ogólnej 
Krapkowickiego Cen-
trum Zdrowia. Jest 
chirurgiem ogólnym 
i onkologicznym, ab-

solwentem Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Wciąż podnosi kwali-
fikacje uczestnicząc w kongresach, 
zjazdach i kursach. Prowadzi badania 
naukowe i jest współautorem pod-
ręcznika medycznego. Jego projekt: 
„Poprawa opieki nad pacjentami 
z przewlekłymi ranami kończyn dol-
nych” został wyróżniony w konkursie 
Złoty Skalpel 2008, organizowanym 
przez Puls Medycyny. W 2012 r. 
otrzymał Srebrny Laur Umiejętności 
i Kompetencji przyznawany przez 
Opolską Izbę Gospodarczą.

w Polsce. Jesteśmy wskazywani jako jeden 
z czterech ośrodków w kraju, który leczenie 
ran przewlekłych prowadzi najlepiej. Dlate-
go mamy pacjentów z całej Polski.

- Chwilę przed naszą rozmową zakończył 
Pan operację tarczycy…

- Choroby tarczycy są dosyć powszechny-
mi schorzeniami. Jednak nie każdy pacjent, 
który ma chorą tarczycę musi być operowa-
ny. Zmiany patologiczne najczęściej mają 
formę zmian guzowatych. To one budzą 
największy niepokój. Jeśli zmiany te rodzą 
wątpliwość pryz badaniu USG albo biopsji 
i istnieje obawa, że są tam komórki nowo-
tworowe, to jest to moment wkraczania chi-
rurga. Podczas zabiegu posiłkujemy się neu-
romonitoringiem, którym dysponujemy jako 
jeden z dwóch ośrodków na Opolszczyźnie. 

Dzięki urządzeniu możemy precyzyjnie 
określić położenie nerwów krtaniowych co 
znacznie podnosi standard bezpieczeństwa 
pacjenta. Odkąd wprowadziliśmy neuromo-
nitoring nie obserwujemy uszkodzeń nerwu 
krtaniowego wstecznego, co dla pacjenta 
mogłoby skutkować zaburzeniami mowy 
lub oddychania. Rocznie takich zabiegów 
wykonujemy kilkadziesiąt. W operowaniu 
tarczycy pomaga nam też możliwość uży-
wania nowoczesnych elektronarzędzi, któ-
rymi dysponuje oddział. 

- Czy może Pan zdradzić kolejne plany od-
działu? 

- Być może uda nam się wprowadzić do 
oferty operacje plastyczne.

- Życzę zatem kolejnych sukcesów.
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- Leczenie otyłości, to dział, nad którego 
rozwojem pracujemy od dwóch lat – mówi 
Grzegorz Krasowski, ordynator oddzia-
łu. - Wykonujemy coraz więcej zabiegów, 
a wynika to zarówno z naszego rozwoju 
i zdobywania nowych umiejętności, ale 
też ze wzrostu świadomości,  chęci dbania 
o siebie i dążenia do poprawy jakości życia. 
Inną kwestią jest rosnąca liczba pacjentów 
otyłych - dodaje. 

Leczenie pacjentów bariatrycznych przy-
pomina piramidę. Chirurdzy są na jej wierz-
chołku, a u jej podstawy jest poradnia me-
taboliczna. Chirurdzy są ukoronowaniem 
całego procesu. 

Operacje bariatryczne to ostateczność. Nie 
można kierować pacjenta na zabieg bez 
wcześniejszych prób odchudzania go inny-
mi metodami. 

- Zanim pacjent zostanie poddany takiej 
operacji, zaczynamy od próby wspólnego 
poradzenia sobie z otyłością – wyjaśnia 
Magdalena Kornacka, dietetyk z Porad-
ni Metabolicznej i Bariatrii działającej przy 
Krapkowickim Centrum Zdrowia. 

Do wykonania zabiegu bariatrycznego mu-
szą być konkretne wskazania. Głównym kry-
terium jest masa ciała pacjenta, a konkret-
nie wskaźnik BMI. Prawidłowe BMI mieści 
się w granicach 18,5-25. Wskazaniem do 
wykonania operacji bariatrycznej jest BMI 
powyżej 40, niekiedy powyżej 35 – jeśli 
pacjent jedocześnie cierpi na nadciśnienie 
tętnicze, cukrzycę, zaburzenia gospodarki li-

SKALPELEM W OTYŁOŚĆ
Gdy osoba otyła, mimo starań, 
nie radzi sobie z problemem, 
z pomocą przychodzi chirurgia. 
Operacje bariatryczne, czyli 
chirurgiczne leczenie otyłości, 
to bardzo skuteczny sposób 
walki z nadmierną liczbą 
kilogramów. Oddział Chirurgii 
Ogólnej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia pomógł już 
wielu pacjentom. 

OPERACJA TO 
OSTATECZNOŚĆ
Zabieg zawsze można wykonać, ale 
jak każdy niesie za sobą pewne ryzy-
ko. Dlatego najpierw lekarze starają 
się prostszymi i ogólnodostępnymi 
metodami zredukować masę ciała. 
Zanim pacjent zostanie poddany ope-
racji bariatrycznej musi schudnąć 10-
15 proc. wyjściowej masy ciała. Musi 
więc włożyć w to sporo pracy. 

pidowej lub choroby stawów związane z ich 
przeciążeniem. 

- Zabiegi bariatryczne są zabiegami w pew-
nym sensie ratującymi życie – mówi Grze-
gorz Krasowski. - To nie są zabiegi dla osób, 
które spostrzegły, że są otyłe i chcą opera-
cją poprawić swój wygląd i samopoczucie. 
Osoby, które zakwalifikowano do zabiegów 
bariatrycznych to pacjenci, u których wie-
my, że statystycznie ich długość życia bę-
dzie krótsza niż u osób, które mają prawi-
dłową wagę ciała. Mogą znacznie szybciej 
umrzeć bezpośrednio w wyniku otyłości lub 
w wyniku towarzyszących jej chorób – pod-
kreśla. 

Operacja bariatryczna jest zabiegiem okale-
czającym. Pacjentowi trzeba wyciąć kawa-
łek żołądka, założyć opaskę na żołądku lub 
wyłączyć fragment przewodu pokarmowe-
go, by nie brał on udziału w procesie trawie-
nia. Pacjent ma dwa wyjścia: albo skorzysta 
z zabiegu i zdobędzie szansę na dłuższe ży-
cie, albo narazi się na utratę zdrowia.

- W przypadku wykonywanej na naszym 
oddziale resekcji mankietowej żołądka, po-
zostawiamy tylko jego część – wyjaśnia or-
dynator. - Rola zabiegu to z jednej strony 
ograniczenie objętości żołądka, ponieważ 
wiemy, że na jego dnie, w części, którą re-
sekujemy, są gruczoły, które wydzielają 
hormony odpowiedzialne za sytość po zje-
dzeniu i głód między posiłkami – tłumaczy 
chirurg.  
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R E K L A M A

W efekcie operacji pacjent nie tylko odczu-
wa zmniejszenie apetytu, szybciej ma uczu-
cie sytości nawet po niewielkiej ilości pokar-
mu, ale zmniejsza też ilość przyjmowanych 
pokarmów. 

Zabieg to tylko element całej drogi do po-
prawy zdrowia. Wiele pracy jest po stronie 
pacjenta, dlatego ważna jest ocena jego mo-

ŻYCIE PO OPERACJI
Pacjent musi totalnie zmienić sposób 
odżywiania i życia. Sam zabieg nie 
daje pewności trwałej redukcji masy 
ciała. Niezbędna jest zmiana nawy-
ków żywieniowych oraz stylu życia. 
Do dietetyka pacjent trafia przed za-
biegiem, a dieta ma pozwolić by był 
na tyle dobrze odżywiony, by proces 
gojenia był jak najszybszy. Pozostaje 
pod jego kontrolą również po opera-
cji. Po zabiegu pacjent ma stopniowo 
wprowadzaną dietę płynną, papko-
watą, kleikowatą, by przejść do stałej. 
Potrzebna jest duża współpraca z pa-
cjentem, bo zabieg wszystkiego nie 
załatwi.

rzają się stosunkowo rzadko – mówi ordy-
nator Krasowski. – Bywają jednak sytuacje, 
w których pacjent radykalnie schudnie dzię-
ki zabiegowi, ale musi poddać się kolejnemu 
– usunięciu wiszącej skóry, która powoduje 
odleżyny i niegojące się rany, które pojawia-
ją się w miejscu wiszącego fałdu brzusznego 
i muszą zostać usunięte, żeby poprawić stan 
zdrowia pacjenta. Na tym polu mamy rów-
nież duże doświadczenie – zapewnia.  

tywacji. Po zabiegu bywa tak, że następuje 
szybka utrata masy ciała i zmiany hormo-
nalne są bardzo duże, a pacjentowi trudno 
poradzić sobie z emocjami. Dlatego opieka 
psychologa jest tu bardzo ważna, zarówno 
na etapie kwalifikacji do zabiegu jak i po nim.

Pamiętajmy, że samo leczenie bariatryczne 
może nieść za sobą konsekwencje które 
pojawiają się po zabiegu. - Powikłania zda-
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Zofia Korycińska, położna 
w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o.  została 
nagrodzona Laurem 
Umiejętności i Kompetencji, 
w kategorii Pro Publico Bono, 
który przyznała jej Opolska 
Izba Gospodarcza.

Laury to nagroda nie tylko dla firm, ale tak-
że dla osób nieprzeciętnych, które wyzna-
czają trendy, dla autorytetów moralnych. 
O wyróżnieniu decyduje Kapituła konkursu, 
w której zasiadają najwybitniejsze postaci 
samorządu i biznesu. Kategoria Pro Publi-
co Bono, w której wyróżniono panią Zofię, 
przewidziana jest dla osób, które prowadzą 
działania m. in. na rzecz ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej i charytatywnej.

Pani Zofia podkreśla, że położną zosta-
ła przez przypadek: – Nie dostałam się na 
studia medyczne. Zauważyłam jednak ogło-
szenie o dodatkowym naborze do szkoły dla 
położnych i zdecydowałam się… żeby nie 
tracić roku. Rok później wiedziałam już, że 
to moje powołanie.

Położna nie pamięta szczegółowo pierwsze-
go odebranego porodu. Zaczynała pracę za-
wodową w okresie wyżu demograficznego. 

- Wówczas było normalne, że podczas 
jednego dyżuru przychodziło na świat na-
wet siedmioro dzieci. Ilość pracy mnie nie 
przerażała. Bardziej obawiałam się pisa-
nia na maszynie, które sprawiało mi wiele 
trudności, a trzeba było opisać każdy poród 
– śmieje się pani Zofia i podkreśla, że dziś 
również zamiast na dokumentację woli po-
święcać czas pacjentkom. 

Zofia Korycińska ma za sobą 44 lata pracy 
niemal w jednym miejscu. - Z czego przez 
30 lat nie byłam na zwolnieniu – śmieje się. 

PODCZAS DYŻURU 
PRZYJMOWAŁA NAWET 
SIEDEM PORODÓW

Nic dziwnego zatem, że pomogła przyjść 
na świat ponad dwóm tysiącom maluchów. 
- Przez pierwsze miesiące liczyłam dzieci, 
których porody odebrałam – mówi położna. 
– Potem było ich już tak dużo, że łatwo było 
stracić rachubę, a i tak liczy się tylko to, by 
były zdrowe.

Prywatne statystyki pani Zofii podnosi-
ły się też dzięki Krapkowickiemu Centrum 
Zdrowia, gdzie pani Zofia pracuje do dziś. – 
Szpital cieszy się bardzo dobrą opinią dzięki 
doskonałej opiece i bardzo dobrym warun-
kom – podkreśla. - Kobiety rodzą tu bardzo 
chętnie, więc pracy jest całe mnóstwo.

Zofia Korycińska uważa, że w zawodzie po-
łożnej nie ma miejsca na rutynę. – Każdy 

poród przebiega inaczej, a dopóki nie mamy 
dziecka, nie mamy pewności czy wszystko 
będzie dobrze – podkreśla położna. - Naj-
ważniejsze dla mnie jest to, by myśleć 
o dwóch osobach: mamie i dziecku. Zawód 
położnej jest bardzo odpowiedzialny, pięk-
ny, ale i niedoceniany. Koleżanka gdy do-
wiedziała się, że waham się czy jechać na 
galę odebrać nagrodę zaprotestowała: Jedź, 
wreszcie położna jest doceniona – śmieje 
się pani Zofia. - A gdy prezes wręczył mi bu-
kiet kwiatów wzruszyłam się. 

Pani Zofia jest już na emeryturze, ale często 
dyżuruje w szpitalu w Krapkowicach. – Póki 
jestem sprawna i biegam po schodach po 
dwa stopnie, pracy się nie boję - podkreśla.
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Laboratorium Analityczne pracuje cało-
dobowo, 7 dni w tygodniu, świadcząc usługi 
z zakresu medycznej diagnostyki laborato-
ryjnej. - W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
pacjentów uruchomiliśmy pobór w pełnym 
zakresie, w soboty od 7.30 do 9.30 i to cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem 
– podkreśla Alicja Maciejewska, kierow-
nik laboratorium. – Osoby, którym brakuje 
czasu na badania w ciągu tygodnia chętnie 
przychodzą do nas w dni wolne od pracy - 
dodaje. 

Laboratorium wykonuje badania zarówno 
na potrzeby oddziałów szpitala jak i pacjen-
tów ambulatoryjnych. Panel oferowanych 
badań obejmuje badania podstawowe i spe-
cjalistyczne. 

W 2014 r. laboratorium wyposażono 
w nowy, zautomatyzowany sprzęt. - Pra-
cujemy na sprzęcie firmy Roche Diagno-
stics – mówi Alicja Maciejewska, kierownik 
laboratorium. - To wiodąca firma w Polsce, 
a w naszym przypadku ponad 90 proc. wy-
posażenia to sprzęt tej firmy.  To analizatory 
działające z dużą precyzją i dokładnością – 
dodaje. 

Procedury postępowania są rygorystycznie 
przestrzegane po to, by móc zagwarantować 
rzetelność wyników badań. Laboratorium 
stale poddawane jest zewnętrznej kontroli 
jakości badań. – Wszystko to po to, by sys-
tematycznie zwiększać precyzję każdego wy-
niku. Kontrola pozwala nam określić dokład-
ność wyników i pokazuje, że są one bardzo 
wiarygodne – zaznacza Maciejewska. 

Laboratorium działa nie tylko zgodnie z do-
brą praktyką laboratoryjną, ale obowiązu-
jącymi standardami i przepisami prawa, 
również tymi dotyczącymi ochrony danych 
osobowych.

NASZE WYNIKI 
SĄ BARDZO WIARYGODNE
Na parterze Krapkowickiego Centrum Zdrowia prężnie działa 
Laboratorium Analityczne. Wysoka jakość usług osiągana 
jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnej, precyzyjnej aparatury 
i zaangażowaniu zespołu.

- Zawsze prosimy pacjentów o doku-
ment tożsamości i prosimy pacjentów 
o numer telefonu. To jest dla nas bardzo 
istotne dlatego, że w przypadku wąt-
pliwych wyników możemy zadzwonić 
z prośbą o zgłoszenie się na ponowny 
pobór – tłumaczy kierownik laborato-
rium. - Zdarza się to rzadko, ale daje nam 
możliwość poinformowania pacjenta, by 
skontaktował się z lekarzem, gdy wynik 
jest niepokojący, co jest bardzo pilne, 
jeśli np. dotyczy krzepliwości krwi - wy-
jaśnia.

Jeśli po odbiór wyników zgłasza się ktoś 
inny musi mieć upoważnienie. Ochrona da-
nych osobowych nie pozwala na wydanie 
wyników osobom postronnym, nawet jeśli 
jest to bliska rodzina. Do 16. roku życia oso-
ba na pobór krwi musi zgłosić się z opieku-
nem lub jego pisemną zgodą.  

Alicja Maciejewska podkreśla, że wykonywana 
przez laborantki praca jest bardzo odpowie-
dzialna: – Zespól ma tego świadomość, a ja 
bardzo cenię wszystkie panie za ich zaangażo-
wanie i sumienne podejście do pracy.  
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Oddział Okulistyczny działa w Krapkowic-
kim Centrum Zdrowia od 2011 r. Pracuje 
w systemie chirurgii jednego dnia. Grupa 
lekarzy okulistów pod kierownictwem dr n. 
med Michała Kamińskiego wykonuje w ra-
mach kontraktu z NFZ, ale też komercyj-
nie, operacje zaćmy, witrektomii oraz inne 
skomplikowane zabiegi okulistyczne.

Specjalizacją zespołu są m.in. operacje za-
ćmy. Najczęstszym objawem zaćmy jest 
nieostre widzenie, niedające się skorygować 
za pomocą szkieł okularowych oraz zjawi-
sko olśnienia w czasie patrzenia w kierun-
ku światła. Kiedy schorzenie postępuje, 
wzrok pogarsza się znacząco, a kolory tracą 

ostrość. W zaawansowanych stanach cho-
robowych może dojść nawet do całkowi-
tego zanikania widzenia, w efekcie czego 
pacjent widzi jedynie kontury przedmiotów 
i osób. Często pacjenci długo nie zauważają 
objawów, gdyż obniżenie ostrości wzroku 
następuje powoli, nie ma bólu, swędzenia 
czy zaczerwienienia oka, które mogłoby sy-
gnalizować pogarszanie stanu zdrowia. 

Powodem do dumy KCZ jest fakt, iż krap-
kowicki oddział zakwalifikował się do inno-
wacyjnego programu lekowego, finanso-
wanego przez NFZ, leczenia zwyrodnienia 
plamki związanego z wiekiem (age related 
macular degeneration –  AMD). Zwyrodnie-

OPERACJA OKA W JEDEN DZIEŃ

Oferta Oddziału Okulistycznego KCZ cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród pacjentów. Bardzo doświadczeni 
specjaliści oraz najnowocześniejszy sprzęt powoduje, że na 
zabiegi przyjeżdżają do Krapkowic pacjenci z całego regionu.

JAK LECZYĆ AMD?
Leczenie postaci suchej AMD polega 
na zapobieganiu przejścia w formę 
wysiękową. Stosuje się tu suplemen-
tację diety: stosowanie przeciwutle-
niaczy; witaminy C, E, B- karotenu, 
minerałów (cynku i miedzi) oraz ka-
rotenoidów, luteiny, zeaksantyny. 
Dlatego należy pamiętać, by dieta 
chorego bazowała na takich składni-
kach jak marchew, szpinak, brokuły, 
pomarańcze i pomidory. Leczenie wy-
siękowej postaci zwyrodnienia plam-
ki związanego z wiekiem odbywa się 
innowacyjnym lekiem afliberceptem. 
Leczenie rozpoczyna się od jednego 
wstrzyknięcia na miesiąc, przez trzy 
kolejne miesiące, a następnie lek po-
daje się w postaci jednego wstrzyk-
nięcia co dwa miesiące.
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nie plamki związane z wiekiem to obecnie 
najpowszechniejsza choroba siatkówki oka 
i jedna z częstszych przyczyn utraty widze-
nia osób po 50. roku życia. Może prowadzić 
do całkowitej utraty widzenia. Występu-
je w dwóch postaciach suchej i – bardziej 
niebezpiecznej - wysiękowej. Najnowocze-
śniejszym i praktycznie jedynym skutecz-
nym sposobem leczenia jest terapia do-
szklistkowa anty-VEGF. 

Pacjenci włączeni do programu otrzymu-
ją w pakiecie nie tylko kompleks wysoko-
specjalistycznych badań diagnostycznych, 
prowadzenie i monitorowanie procesu lecz-
niczego, ale przede wszystkim iniekcje do-
szklistkowymi zastrzykami. 

Leczenie w ramach programu odbywa się 
z zastosowaniem innowacyjnych, kosz-
townych substancji czynnych, które nie są 
finansowane w ramach innych świadczeń 
gwarantowanych. Leczenie jest prowadzo-
ne w wybranych jednostkach chorobowych 
i obejmuje ściśle określoną grupę pacjen-
tów. Pacjenci zakwalifikowani do programów 
lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję 
o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki po-
siadającej kontrakt w tym zakresie tj. zespół 
pod kierownictwem dr Michała Kamińskiego, 
rekrutujący się z lekarzy okulistów renomo-
wanych klinik okulistycznych z Warszawy, 
Krakowa i Katowic – w oparciu o szczegóło-
we kryteria włączenia do programu. 

Oddział oferuje też zabiegi wirektomii, 
nazywane operacją ostatniej szansy. 
Dzięki postępom medycyny, wprowadze-
niu nowoczesnych technik operacyjnych 

OPERACJA W KILKANAŚCIE MINUT
W Krapkowickim Centrum Zdrowia pacjenci mogą poddać się zabiegom okulistycz-
nym w trybie hospitalizacji jednego dnia. Nasze procedury medyczne gwarantują 
bezbolesność i bezstresowość zabiegu, szybki powrót do normalnego życia, nowy 
komfort widzenia. Sam zabieg usunięcia zaćmy wykonywany jest w warunkach am-
bulatoryjnych i trwa zaledwie kilkanaście minut. Na krapkowickim oddziale pacjent 
w sumie spędza tylko kilka godzin i nie jest potrzebna kilkudniowa obserwacja szpi-
talna. Po zabiegu pacjent wraca do domu.

i najnowszych aparatów medycznych 
dzięki witrektomii można leczyć lub po-
wstrzymywać choroby, które kilkadziesiąt 
lat temu prowadziły do utraty widzenia. 
Słowo witrektomia oznacza usunięcie – 
wycięcie ciała szklistego, tj. galaretowa-
tej substancji wypełniającej największą 
przestrzeń gałki ocznej – komorę ciała 
szklistego. W ten sposób dokonuje się 
niezbędnych „napraw” w chorym oku. Wi-
trektomia to często zabieg ostatniej szan-
sy na poprawę widzenia. Wskazaniami do 

zabiegu witrektomii są zarówno choroby 
siatkówki, zmiany patologiczne w ciele 
szklistym, stany zapalne gałki ocznej i po-
zapalne jak i urazy gałki ocznej przenikają-
ce oraz stany pourazowe, również z obec-
nością ciała obcego. 

Pacjenci KCZ mogą również skorzystać 
z usług poradni okulistycznej działającej na 
terenie szpitala i wykonać m. in. tomografię 
oka (badanie OCT), które pozwala dostrzec 
zmiany i zwyrodnienia w oku.  
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- Wiosną chętniej dbamy o sylwetkę. Za-
uważa Pani większą ilość pacjentów w po-
radni o tej porze?

- Pora roku nie ma na to wpływu. Nasza 
poradnia powstała głównie dlatego, że 
dostrzeżono grupę pacjentów, która bez 
wsparcia żywieniowego nie radzi sobie 
z leczeniem wielu schorzeń. Początkowo 
nie mieliśmy pewności, czy będzie zapo-
trzebowanie, dlatego poradnia działa raz 
w tygodniu, we wtorek. Dziś wiemy, że za-
interesowanie jest dużo większe, mimo, że 
są to wizyty komercyjne, bo NFZ nie finan-
suje tych usług. Oczywiście, przychodzą też 
osoby, które tylko chcą się odchudzić i nie 
mają żadnych innych schorzeń.

- Dlaczego żywienie jest tak ważne?

- Życie to program biologiczny, którym za-
rządzamy bezpośrednio i osobiście. Naj-
nowsze badania wykazują, że zdrowie i dłu-
gość życia zależą w 20 proc. od genetyki, 
w 10 proc. od służby zdrowia, a w 70 proc. 
od naszego stylu życia. Żywienie, to jest coś, 
co robimy kilka razy dziennie i ma olbrzymi 
wpływ na proces leczenia czy gojenia się 
ran u pacjentów chirurgicznych. Część pa-
cjentów trafia do mnie z polecenia lekarzy. 
I tu zaczyna się nasze holistyczne podejście 
do pacjenta. Wspieranie farmakoterapii od-

powiednim żywieniem przynoszą bardzo 
dobre efekty terapeutyczne.

- Jak dobiera Pani dietę?

- Nie chcę mówić o tym w rozumieniu diety, 
bo w odbiorze społeczeństwa dieta to coś 
określonego w czasie: trwa dwa-trzy mie-
siące, a kiedy pacjent podreperuje zdrowie 
lub zredukuje masę ciała wraca do dawnego 
stylu odżywiania. Mówię o zmianie nawy-
ków żywieniowych połączonych ze zmianą 
stylu życia, czymś wprowadzanym na stałe. 
To nie jest okres kilku miesięcy, tylko trwa-
ła zmiana. Jadłospis opracowywany jest na 
podstawie wywiadu z pacjentem, uwzględ-
nia jego aktualny stan zdrowia oraz prefe-
rencje żywieniowe. Ważna jest też podsta-
wowa przemiana materii pacjenta i cel, jaki 
chce osiągnąć.

- Co, Pani zdaniem, jest tu kluczowe?

- Podstawą każdego jadłospisu, niezależ-
nie czy naszym celem jest odchudzanie czy 
eliminacja schorzeń, jest ustalenie stałych 
pór posiłków – to kluczowe i nadrzędne 
działanie. Druga kwestia to urozmaicenie: 
im bardziej jadłospis jest różnorodny, tym 
więcej jesteśmy w stanie dostarczyć skład-
ników odżywczych. Ważny jest też sposób 
przygotowywania potraw, by nie były sma-

żone ani wysoko przetworzone. Staram się 
to pokazać w jadłospisie, który pacjent 
otrzymuje po pierwszej wizycie. To jest 
nauka jedzenia na nowo: pilnujemy godzin, 
sposobu przygotowywania potraw i wiel-
kości przygotowywanych porcji. Staram 
się również wybierać takie potrawy, któ-
re nie są zbyt absorbujące i nie wymagają 
wielkich zdolności kulinarnych. W wielu 
przypadkach jest to również odkrywanie 
nowych smaków.

- Skąd wiadomo, ile kalorii potrzebujemy?

- Za każdym razem, kiedy pacjent się u mnie 
pojawia robię analizę składu ciała metodą 
bioimpedancji elektrycznej. Urządzenie po-
kazuje m.in. podstawową przemianę mate-
rii, czyli ile dany organizm zużywa kalorii na 
podstawowe funkcje: pracę serca, mózgu, 
trawienie, utrzymanie temperatury ciała, 
czyli energii, której potrzebuje niezależnie 
od aktywności fizycznej. Czasem analizując 
wspólnie z pacjentem jego posiłki i to co 
je, okazuje się, że taka osoba zjada po 2-3 
tysiące kalorii, a jej podstawowa przemiana 
jest na poziomie np. 1500 kalorii. Jeśli pa-
cjent nie prowadzi dodatkowej aktywności 
fizycznej, to jego organizm więcej nie po-
trzebuje. Jeśli tego pilnujemy, to organizm 
będzie się dobrze czuł, bo nie będzie obcią-
żony nadmierną ilością pożywienia.

JADŁOSPIS WPŁYWA 
                      NA ZDROWIE
Nasze zdrowie 
w 70 proc. zależy 
od stylu życia – 
mówi Magdalena 
Kornacka, kierownik 
Poradni Chorób 
Metabolicznych 
i Bariatrii 
w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia.
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- Czym, oprócz wzrostu wagi, skutkuje 
przejadanie się?

- To niestety nie działa tak, że możemy 
wrzucić jedzenie bezkarnie do żołądka, po 
to tylko żeby go zapełnić lub dlatego, że coś 
nam smakuje. Żeby strawić dany pokarm 
organizm musi uruchomić wszelkie zasoby 
różnych substancji: witamin i minerałów, 

MAGDALENA  
KORNACKA
Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych w Lublinie na kierunku 
Dietetyka oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego na Wydziale Lekarskim, kie-
runek Żywienie Kliniczne. Uczestnicz-
ka wielu szkoleń i konferencji, wciąż 
podnosząca swoje kwalifikacje. Kieru-
je Poradnią Chorób Metabolicznych 
i Bariatrii w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia. Podkreśla, że dietetyk to nie 
tylko jej zawód, ale i pasja.

które biorą udział w procesie trawienia. 
Musi wykonać pracę, której skutkiem jest 
strawienie pokarmu i wchłonięcie substancji 
odżywczych. Pozostałe substancje nie od-
żywcze, np. konserwanty, musi wydalić z or-
ganizmu. Im posiłek będzie większy, bardziej 
przetworzony, tym większą i cięższą pracę 
organizm musi wykonać.

- Czy wspomaga Pani pacjentów lekami?

- Bywa tak, że uzupełniam dietę pacjen-
tów witaminami, np. D3 i C (w postaci 
askorbinianu sodu). Witamina D bierze 
udział w wielu procesach metabolicznych. 
Naukowcy udowodnili też, że niedobór 
witaminy D koreluje z gromadzeniem się 
tkanki tłuszczowej. Jeden z naukowców, 
Dr Garland, na podstawie wieloletnich 
nad witaminą D, stwierdził, że gdyby jej 
poziom był odpowiednio wysoki, wtedy 
zachorowalność na wiele chorób byłaby 
znacząco niższa. Np. w przypadku no-
wotworów nerki, piersi, jelita grubego, 
jajników, stwardnienia rozsianego zmniej-
szyłaby się aż o 50-80 proc. Natomiast 

witamina C wzmacnia m.in. naszą odpor-
ność, daje bardzo dobre efekty terapeu-
tyczne w czasie i po chemio i radioterapii, 
usuwa metale ciężkie z organizmu, regulu-
je gospodarkę lipidową.

- Jak pacjenci oceniają efekty diety?

- Po pierwszych czterech tygodniach pa-
cjenci, poza schudnięciem, zgłaszają popra-
wę samopoczucia. Mają więcej sił witalnych, 
dzięki temu zwiększają aktywność fizyczną. 
Siły wracają dzięki uzupełnionym składni-
kom odżywczym, a także dzięki eliminacji 
trudnych do strawienia i obciążających or-
ganizm substancji (konserwanty, barwniki 
itp). Organizm lepiej się czuje, a poprawa 
nastroju jest kluczowym czynnikiem żeby 
nam się chciało dalej dbać o siebie i swo-
je zdrowie. Kontrolny pomiar składu ciała, 
pokazuje efekt naszej pracy. Czy idziemy 
właściwą drogą czy należy dokonać korekty 
jadłospisu.

- Dziękuję za rozmowę!



Program realizowany jest w ramach projek-
tu pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości 
poprzez  edukację społeczeństwa w zakre-
sie żywienia i aktywności fizycznej”. Będzie 
trwał 12 tygodni.

Do programu mogło przystąpić ok. 50 osób, 
w wieku 18-60 lat. Dodatkowym kryterium 
było BMI (ang. body mass index – pro-
sty wzór na sprawdzenie czy mamy prawi-
dłową masę ciała) w zakresie 25-45 kg/m2 
i brak znaczących chorób towarzyszących, 
czyli chorób kardiologicznych, cukrzycy 
wymagającej farmakoterapii, niestabilny 
poziom TSH czy nie poddające się leczeniu 
nadciśnienie tętnicze i innych.

Kwalifikację do programu przeprowadzali 
lekarze. Każdy z kandydatów oprócz pomia-
ru masy ciała, wzrostu z obliczeniem BMI, 
musiał zrobić badania biochemiczne krwi 
i przejść kwalifikacje internistyczne i kardio-
logiczne. Uczestnik musiał również przejść 
próbę wysiłkową, która pozwoliła ocenić ja-

TRZYMAMY KCIUKI 
ZA SPADEK WAGI
Krapkowickie Centrum Zdrowia jako jedna z dwóch placówek na Opolszczyźnie 
 przystąpiła do programu pt. „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób  
z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

14 nasz szpital

kiego rodzaju wysiłek może podjąć.

15 lutego br. po raz pierwszy odbyło się 
spotkanie wszystkich zakwalifikowanych do 
programu. 

– To świetnie zmotywowana grupa – mówi 
Magdalena Kornacka, dietetyk pracujący 
w programie. – Najwięcej jest osób w wieku 
40-45 lat, a liczne grono pań zasila jedynie 
dwóch panów. Wszyscy otrzymali Dzien-
niczek Samokontroli Pacjenta, w którym 
muszą zapisywać pory posiłków oraz to, co 
jedzą. Będziemy to potem analizować, wyła-
pywać błędy dietetyczne, wskazywać moż-
liwości zmiany, bo program nie przewiduje 
konkretnych jadłospisów dla uczestników. 
Tu chodzi o edukowanie i wprowadzanie 
trwałych zmian oraz eliminację błędnych 
nawyków żywieniowych – podkreśla. 

Każdy pacjent musiał ustalić cel redukcji 
masy ciała i zapoznać się z zasadami diety 

redukcyjnej w oparciu o piramidę zdrowe-
go żywienia. Dodatkowo każdy uczestnik 
otrzymał pomoce edukacyjne, dzięki którym 
będzie mógł łatwiej poradzić sobie z ukła-
daniem jadłospisu, zgodnie z zaleceniami 
dietetyka.
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R E K L A M A

Uczestnicy programu biorą też udział w zaję-
ciach rehabilitacyjnych. Podzieleni na cztery 
grupy po 12-14 osób, ćwiczą w zależności 
od własnej wydolności fizycznej 2-3 razy 
w tygodniu. Każdy otrzyma też podpowie-
dzi jak ćwiczyć w domu, aby aktywność fi-
zyczna była wykonywana przynajmniej pięć 
razy w tygodniu, również po zakończeniu 
programu.

Istotnym elementem jest tu też opieka psy-
chologa, który ma pomóc w motywowaniu 
pacjentów. Spotkania w kameralnych gru-
pach dadzą możliwość wymiany doświad-
czeń i wzajemnego wsparcia. Przewiduje 
się sześć spotkań (po ok. 60 min.) dla każ-
dej grupy. Dwa z nich mają mieć charakter 
edukacyjny, cztery - terapeutyczny. W czę-
ści spotkań edukacyjnych organizowanych 
w ramach programu jego uczestnicy będą 
mogli poznać psychologiczne aspekty oty-
łości oraz wpływ otyłości na funkcjono-
wanie somatyczne. Część terapeutyczna, 
prowadzona w małych grupach, będzie 
poświęcona m. in. motywacji do odchu-
dzania, zagadnieniu samokontroli i woli 
(m.in. stawianiu sobie realistycznych celów 
utraty masy ciała), nawykom żywieniowym 
poszczególnych uczestników programu czy 

KTO REALIZUJE 
PROGRAM?
−  lekarz,  
−  kardiolog wykonujący i oceniający 

próbę wysiłkową oraz określający 
dozwolony dla danego pacjenta 
poziom aktywności fizycznej,

−  dietetycy (2 osoby)
−  rehabilitanci (1-2 osoby),
−  psycholodzy (1-2 osoby),
−  osoba prowadząca rejestrację 

pacjentów, koordynująca zapisy na 
wizyty lekarskie i zapis do grup.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE!
Zgodnie z programem utworzono dietetyczne punkty konsul-

tacyjne dla osób, które nie zakwalifikowały się do programu ze 

względu na wiek (ograniczenie do 60. roku życia) albo z uwagi 

na choroby towarzyszące lub BMI. Osoby z nadwagą i otyłością 

nie objęte programem mogą się tu zgłaszać po nieodpłatne po-

rady dietetyczne. 

Zapraszamy do:
1.  rzychodnia w Krapkowicach, ul. Szkolna 7; wtorki w godz.  

od 10 do 14, rejestracja pod nr telefonu: 501 980 115
2.  NZOZ SAMED, Przychodnia w Strzeleczkach, ul. Sienkie-

wicza 31; piątki w godz. od 15 do 18, rejestracja pod nr 
telefonu: 501 980 115

3.  SP ZOZ w Głubczycach, Przychodnia Specjalistyczna, parter 
pok. nr 2, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26; środy w godz.  
od 8 do 18, rejestracja pod nr telefonu: 793 713 700    

psychologicznym skutkom odchudzania.

Na zakończenie programu wszyscy uczest-
nicy ponownie przejdą badania lekarskie. 
Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody 
w kategorii: najlepsze wyniki w redukcji 
masy ciała i najwyższa frekwencja na zaję-
ciach. Cały program ma bogatą dokumen-

tację, w której odnotowywany będzie każdy 
postęp w utracie wagi. 

Za całą grupę, która podjęła walkę o popra-
wę jakości życia i zdrowia trzymamy mocno 
kciuki. Będziemy wszystkim kibicować i śle-
dzić postępy w redukcji masy ciała.



Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Osiedle XXX-lecia 21 
47-303 Krapkowice-Otmęt,
tel. 77 44 67 200
www.kcz.krapkowice.pl

ODDZIAŁY:
•  Oddział Wewnętrzny
•  Oddział Chirurgii Ogólnej
•  Okulistyka – Zespół Chirurgii  

Jednego Dnia
•  Urologia – Zespół Chirurgii Jednego Dnia
•  Oddział Ginekologiczno-Położniczy
•  Oddział Noworodków 
•  Oddział Pediatryczny
•  Izba Przyjęć
•  Blok Operacyjny

PORADNIE:
•  Poradnia Chirurgii Ogólnej
•  Poradnia Chirurgii Urazowo- 

-Ortopedycznej
•  Poradnia Alergologiczna
•  Gabinet zabiegowy

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 lekar-

skiej i pielęgniarskiej działającej w dni 
powszednie godz. 18-8 dnia następnego 
i całodobowo w soboty, niedziele i święta
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