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60 LAT ODDZIAŁU 
NOWORODKOWEGO



Szanowni Pacjenci,
Przed Państwem kolejny numer „Naszego Szpitala”. Tym razem zapraszamy do wspólnego świętowania 
z Oddziałem Noworodkowym jubileuszu 60-lecia. Jest to oddział cieszący się znakomitą opinią, a to 
zasługa personelu oraz warunków, jakie oferujemy pacjentkom. 

Jestem dumny, że mogę pracować z personelem, który dokłada wszelkich starań, by mamy i ich dzieci 
mogły się czuć komfortowo i bezpiecznie i otrzymały niezbędną pomoc merytoryczną. Na przestrzeni 
ostatnich czterech lat zwiększyliśmy liczbę urodzeń w naszym szpitalu o ponad 100 proc. To powód do 
dumy, bo w dzisiejszych czasach dla szpitala powiatowego 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 zasługa wysokiej jakości świadczeń udzielanych przez nasz 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, bo bez niego Oddział Noworodkowy nie miałby racji bytu i nie 
obchodziłby 60-lecia swego istnienia. 

W bieżącym numerze zapraszamy też do podsumowania programu pt. „Wdrażanie zasad racjonalnego 
stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, który realizowaliśmy 
jako jedna z dwóch placówek na Opolszczyźnie. Z dumą możemy podkreślić, że nasi uczestnicy zgubili 
nie tylko ponad 230 kg, ale również poprawili wiele parametrów zdrowotnych, co z pewnością będzie 
procentować w przyszłości. 

Zachęcamy też do lektury artykułów poświęconych naszej ofercie zabiegów urologicznych 
wykonywanych w trybie chirurgii jednego dnia, ofercie poradni gastroentorologicznej czy o laserze,  
który jest niezwykle pomocny w operacyjnym leczeniu przewlekłej choroby żylnej. Jestem zadowolony,  
że te popularne schorzenia mogą być u nas leczone w oparciu o metody uznawane na całym świecie,
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Szanowni Mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Naszego Szpitala” zachęcając do uważnej lektury. Znajdą tu 
Państwo informacje o nowych zabiegach oferowanych przez oddziały Krapkowickiego Centrum Zdrowia, 
które konsekwentnie poszerza swoją ofertę dorównując znacznie większym i uznanym ośrodkom. 
Operacje tarczycy, operacyjne leczenie przewlekłej choroby żylnej, czy wreszcie znakomita oferta 
Oddziału Urologii w ramach Chirurgii Jednego Dnia to tylko kilka przykładów wysokich standardów 
medycznych naszego szpitala. 

Zachęcam też do lektury krótkiego podsumowania trwającego 12 tygodni programu pn. „Zapobieganie 
nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. 
Rezultaty osiągnięte przez jego uczestników są imponujące, ale najbardziej cieszy fakt, iż 50 
mieszkańców naszego regionu dzięki programowi zadbało o swoje zdrowie i kondycję podejmując walkę 
z jedną z groźniejszych chorób cywilizacyjnych jaką jest otyłość.  

Jest to też numer szczególny, gdzie wiele miejsca poświęcamy Oddziałowi Noworodkowemu, 
świętującemu 60-lecie swojej działalności. Przybliżamy Państwu historię Oddziału, która przeplata 
się z historią większości mieszkańców Powiatu Krapkowickiego. Jest to też dobry moment, by na ręce 
personelu medycznego – dbającego o zdrowie noworodków i ich mam – złożyć najserdeczniejsze 
życzenia kolejnych lat pełnych sukcesów.

Miłej lektury!
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Właśnie mija 60 lat 
działalności Oddziału 
Noworodkowego 
Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia. To nie tylko sześć 
dekad historii szpitala, ale 
również historii tysięcy 
mieszkańców, którzy pierwsze 
dni życia spędzili właśnie tutaj.

60 LAT PIĘKNEJ HISTORII

wydarzeniem, a słuchawka to było jedyne 
narzędzie lekarza. Dziś to nie do pomyślenia  
– wspomina Marian Świstuń. 

Pożar, który wybuchł w szpitalu w 1988 
r., paradoksalnie przyczynił się do jego dy-
namicznego rozwoju. - Cały zespół szukał 
wsparcia w okolicznych firmach, by móc 
wyposażyć oddział jak najlepiej. Dzięki wy-
tężonej pracy, po remoncie mieliśmy już 21 
łóżeczek. Dysponowaliśmy czterema salami 
z zabezpieczeniem salki dla wcześniaków, 
odcinka zakaźnego i noworodków czystych. 
Był to okres intensywnego  rozwoju od-
działu. Poszerzyliśmy też zakres świadczeń 

leczniczych, możliwości prowadzenia nowo-
rodków. Możemy się pochwalić opieką nad 
bardzo małymi wcześniakami nawet z wagą 
urodzeniową 900 gram, co na ówczesne 
czasy było olbrzymim sukcesem - dodaje 
z uśmiechem ówczesny ordynator. 

Sprzęt i możliwości diagnostyczne i profilak-
tyczne jakimi w chwili obecnej dysponuje-
my, to, jak ten oddział się rozwinął i jakie 
mamy osiągnięcia to prawdziwy powód do 
dumy. Krzysztof Stempniewicz, aktualny or-
dynator, wprowadził wiele nowości i proce-
dur dających wymierne efekty.

 

Kiedy wiosną 1956 r. utworzono Podod-
dział Noworodkowy przy Oddziale Gineko-
logiczno-Położniczym w Krapkowicach nikt 
nie przypuszczał, że stanie się on tak dużym 
i tak dobrze rozwiniętym samodzielnym od-
działem. 

- Początkowo oddział stanowiło 10 łóżeczek 
przy porodówce, bez specjalistów – mówi 
Marian Świstuń, specjalista pediatrii, wie-
loletni ordynator. - Nie mieliśmy pediatrów 
i neonatologa, a opiekę nad noworodkami 
w pierwszym roku sprawowali ginekolodzy 
– mówi.

Oddział formy statutowej nabrał w 1957 r., 
kiedy pierwszy pediatra dotarł do Krapko-
wic. Była to pani doktor Zofia Cyruliczek, 
pierwsza ordynator oddziału. Z całą pewno-
ścią specjalistyczna opieka była niezbędna, 
ponieważ w tamtych latach liczba urodzeń 
sięgała nawet 1200 noworodków rocznie!

- W 1966 r. pani doktor przekazała w całości 
oddział w moje ręce i od tej pory sprawowa-
łem opiekę nad noworodkami, aż do 1998 
r. – mówi doktor Świstuń, który prowadzi 
kroniki oddziału i szpitala, dokumentujące 
ich historię. W opasłych księgach zapisane 
są najważniejsze momenty funkcjonowania 
placówki i ludzi, którzy byli z nią związani. 

- Każdy jubileusz to dobry moment na 
wspomnienia, ale i podkreślenie jak wielki 
postęp odnotowuje nauka. Prawdziwą zmo-
rą w tamtych czasach była wysoka umieral-
ność noworodków. Medycyna nie dyspo-
nowała narzędziami, które dziś pozwalają 
na diagnostykę i leczenie. Wówczas nawet 
podłączanie kroplówki noworodkowi było 
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NOWORODKOM
GWARANTUJEMY  
NAJLEPSZĄ OPIEKĘ
- Te 60 lat to nie tylko balast 
historii, ale i motywacja 
do dalszego rozwoju, 
równania do najlepszych, by 
dzieci i ich mamy czuły się 
u nas bezpiecznie – podkreśla 
ordynator dr n. med. Krzysztof 
Stempniewicz.

Już od 60 lat Oddział Noworodków Krapko-
wickiego Centrum Zdrowia dba o nowych 
mieszkańców regionu od pierwszych chwil 
ich życia.

- Oddział Noworodków w Krapkowicach 
jest oddziałem pierwszego stopnia referen-

cyjności, czyli oddziałem, w którym spodzie-
wamy się noworodków zdrowych, urodzo-
nych przez mamy, których ciąże przebiegały 
prawidłowo - mówi dr n. med. Krzysztof 
Stempniewicz, ordynator Oddziału Nowo-
rodkowego. - Staramy się zapewnić im jak 
najwyższy poziom opieki, dlatego realizuje-
my wszystkie aktualne zalecenia wynikające 
ze standardów opieki nad noworodkiem - 
podkreśla ordynator.

Każde dziecko urodzone w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia ma podawaną witaminę 
K oraz D, zgodnie z aktualnym standardem 
i rekomendacjami z 2016 r. – Wykonujemy 
też test pulsoksymetryczny w pierwszych 
godzinach życia oraz w dniu wypisu. Nasz 
szpital już dużo wcześniej niż wskazywały 

to zalecenia wprowadził powtórzenie tego 
testu po drugiej dobie życia. Pozwala on na 
wykrycie ciężkich wad wrodzonych serca 
jeszcze zanim zaczną dawać objawy klinicz-
ne. To ważne, bo te wady serca często ujaw-
niają się dopiero w kolejnych dobach życia, 
kiedy dziecko jest już w domu. Powtórzenie 
tego testu pozwala nam zwiększyć bezpie-
czeństwo oraz daje pewność, że wypisuje-
my do domu dziecko bez wady serca - ak-
centuje ordynator. 

Kolejnym testem, jakim poddajemy nasze 
noworodki, jest przesiewowe badanie słu-
chu według programu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzieci, które mają nie-
prawidłowy wynik tego badania kierowane 
są do odpowiednich poradni, choć dla uspo-
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PIERWSZY TEST
Na Oddziale Noworodków pobiera 
się krew na badania przesiewowe, 
pozwalające wykryć mukowiscy-
dozę, niedoczynność tarczycy czy 
fenyloketonurię oraz wiele innych 
wrodzonych chorób metabolicznych. 
Próbki krwi są wysyłane do specja-
listycznych pracowni we Wrocławiu 
i w Warszawie. Jeżeli wynik takiego 
badania jest prawidłowy mamy nie są 
o nim informowane, ale jeżeli wyniki 
są niepokojące wówczas uruchamia-
ne są procedury mające na celu jak 
najszybsze rozpoznanie problemu 
i włączenie jak najszybszego lecze-
nia, bo tylko wczesne leczenie, wpro-
wadzone jeszcze w pierwszym mie-
siącu życia daje pewność, że dziecko 
będzie się rozwijało prawidłowo. 

LICZBA NOWORODKÓW CIĄGLE ROŚNIE
Marcin Misiewicz, prezes KCZ

- Widzę jak ten oddział zmienia się każdego roku. Staramy się wprowadzać nowe 
usługi, dostarczać nowy sprzęt, aby pacjentki chciały wracać do naszego szpitala. 
I to się udaje. W ciągu ostatnich 4 lat o 100 proc. zwiększyła się liczba urodzonych 
tu dzieci, a tym samym liczba noworodków korzystających z opieki Oddziału Nowo-
rodkowego. To mobilizuje do stwarzania pacjentkom jeszcze szerszej oferty usług 
dodatkowych.

kojenia mam należy dodać, że nieprawidło-
wy wynik badania słuchu najczęściej wynika 
z zalegania płynu owodniowego w uszkach 
noworodka w pierwszych dobach życia.

Obok standardowych czynności, jakie każdy 
szpital powinien wykonać ze zdrowym no-
worodkiem, Oddział Noworodków w Krap-
kowicach w wielu miejscach wychodzi po-
nad standardy medyczne. Wdrożyliśmy 
w tym roku wykonywanie badań ultraso-
nograficznych stawów biodrowych jeszcze 
w okresie noworodkowym. 

- W Polsce wzorujemy się na standardach au-
striackiego ortopedy prof. Reinharda Grafa. 
Wdrożone w Stolzalpe zasady mówią o tym, 
że pierwsze badanie powinno być wykonane 
jeszcze na oddziale noworodkowym, a ko-
lejne - w zależności od potrzeb. Większość 
ośrodków w Polsce pierwsze badanie wyko-
nuje dopiero w wieku 4-6 tygodni. Zdecy-
dowaliśmy się na wykonywanie USG bioder 
w Oddziale Noworodków, aby umożliwić 
wcześniejsze wprowadzenie leczenia dyspla-
zji stawów biodrowych lub jej profilaktyki, niż 
dzieje się to w przypadku badania wykonane-
go w 6. tygodniu życia – podkreśla ordynator.

To niejedyny przykład ponadstandardowej 
opieki nad noworodkiem. Podajemy nowo-
rodkom urodzonym drogą cięcia cesarskiego 
i wcześniakom preparaty probiotyczne, za-
wierające bakterie jelitowe. To istotne, ponie-
waż noworodek po cięciu cesarskim nie jest 
kolonizowany prawidłową florą bakteryjną 
matki, bo jest od niej oddzielony. Noworodek 
urodzony siłami natury pozostaje w kontakcie 
z matką (skóra do skóry) przez dwie godzi-
ny. To jest nie tylko czas nawiązywania więzi 
emocjonalnych, ale również czas kolonizacji 
prawidłową florą bakteryjną matki. 

Mamy, rodzące noworodki drogą cięcia 
cesarskiego, często mają problemy z kar-
mieniem piersią wynikające z niepełnej sty-
mulacji wydzielania mleka spowodowane 
metodą porodu. - Takim matkom podajemy 
preparaty wspomagające laktację. Dzię-
ki nim zdecydowanie mniej noworodków 
wymaga dokarmiania mlekiem sztucznym, 
a nawet jeśli, to zdecydowanie krócej – wy-
jaśnia Krzysztof Stempniewicz. 

Aby zapewnić mamie i dziecku jak najwięcej 
intymności stworzono pokój laktacyjny, w któ-
rym młoda mama może być sama z dzieckiem 

bez towarzystwa osób odwiedzających. 

Wiele wagi przykłada się też do szkolenia 
personelu medycznego i podnoszenia kwa-
lifikacji. Większość naszych pielęgniarek 
i położnych ukończyła kurs resuscytacji no-
worodka oraz szkolenia z zakresu wsparcia 
kobiety w okresie laktacji. 

- W tym roku już po raz trzeci organizuje-
my też konferencję dla lekarzy, pielęgniarek 
i położnych. Zapraszamy znakomitych wy-
kładowców, specjalistów różnych dziedzin 
przydatnych w opiece nad noworodkiem. 
Gościliśmy neonatologów, chirurga dziecię-
cego, fizjoterapeutów, logopedę, psycholo-
ga - akcentuje ordynator oddziału. - Podno-
szenie kwalifikacji to ważny element naszej 
pracy. Wiedzę zdobywaną na kursach prze-
kazujemy naszym pacjentkom. Chcemy, by 
mamy i ich dzieci mogły się czuć u nas bez-
piecznie – dodaje. 
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DBAMY O DZIECI I MAMY
Pielęgniarki i położne 
z Oddziału Noworodkowego 
Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia starają się 
pomóc i mamie i dziecku 
w ich pierwszych wspólnych 
chwilach. 

W krapkowickim szpitalu, jako jednym 
z nielicznych w trosce o komfort pacjentki 
zarówno mamą jak i noworodkiem zajmu-
je się ta sama położna lub pielęgniarka. 
Sporo matek uczestniczy w szkole rodze-
nia, gdzie zdobywają praktyczną wiedzę 
pod okiem doświadczonych położnych, 
ale jeśli nie, to niezbędną informację 
mogą zdobyć właśnie na Oddziale Nowo-
rodkowym. 

- Mama widzi jak przewinąć dziecko, jak 
wykąpać i zrobić to bezpiecznie. Może 
się przyglądać wykonywanym przez nas 
czynnościom lub wykonać je samodziel-
nie, pod naszym nadzorem. A chętne są 
nie tylko mamy, ale i tatusiowe odwie-
dzający swoje pociechy. Podkreślają, że 
też chcą się nauczyć opieki nad nowo-
rodkiem - mówi Halina Droń, która już 
27 lat zajmuje się noworodkami w krap-
kowickim szpitalu. 

Pielęgnacja malucha rodzi wiele wątpliwo-
ści u świeżo upieczonych rodziców, jednak 
personel medyczny przyznaje, że najwię-

cej kłopotów przysparza laktacja. - Obrzęk 
piersi, nawał pokarmu, to typowe problemy, 
jednak nie ma takiego, z którym nie umie-
my sobie poradzić – uśmiecha się położna 
oddziałowa. 

- Jest to mój drugi poród, pierwszy też się 
odbył tu, w Krapkowicach – mówi Domi-
nika Jendryassek z Opola, mama Bartusia. 
- Przy drugiej ciąży od razu stwierdziłam, 
że chcę jechać do Krapkowic, bo czułam 
się tu jak w domu. Jestem zadowolona 
z opieki i nie wyobrażam sobie żebym 
mogła wybrać inną placówkę. Wszyscy 
są bardzo pomocni, opieka jest na bardzo 
wysokim poziomie, a położne są sympa-
tyczne i życzliwe. Nie ma pytania, które 
zostawią bez odpowiedzi  – podkreśla 
mama. 

Opinię pani Dominiki podzielają dziesiątki 
mam, których kartki z podziękowaniami wi-
szą w szpitalnym korytarzu. Jest też statu-
etka „Oscara” przyznana personelowi przez 
rodziców małego chłopca.



Nie tylko pierwiastka może mieć obawy czy 
poradzi sobie z nowonarodzonym dziec-
kiem. Również doświadczone mamy bory-
kają się z problemami laktacyjnymi czy pie-
lęgnacyjnymi. Ważne jest, by wykorzystać 
pobyt w szpitalu i pytać o każdą kwestię 
budzącą wątpliwości. Postęp w medycynie 
i idące wraz z nim zmiany i nowe zalecenia 
dotyczą również opieki nad noworodkiem. 

- Nasze położne i pielęgniarki wciąż podno-
szą swoje kwalifikacje i szkolą się, by uczyć 
mamy opieki nad noworodkiem zgodnie 
z najnowszymi standardami - mówi Halina 
Droń, położna oddziałowa na Oddziale No-
worodkowym.
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JUŻ NIE SZYJEMY,  
TYLKO KLEIMY
Choroby tarczycy są 
powszechnymi schorzeniami, 
natomiast nie każdy 
pacjent, który ma chorą 
tarczycę musi być 
operowany. O nowoczesnych 
możliwościach operowania 
gruczołu tarczycy na 
Oddziale Chirurgii Ogólnej 
Krapkowickiego Centrum 
Zdrowia mówi jego ordynator 
Grzegorz Krasowski.

- Czy zmiany guzowate tarczycy zawsze 
powinny nas niepokoić?

- Nowotwór tarczycy występuje stosunko-
wo rzadko, ale samych zmian guzowatych 
jest dużo. Wiemy, że poprzedzają one po-
jawienie się nowotworów tarczycy, stąd 
oczywisty niepokój wśród pacjentów. Jeśli 
zmiany rodzą wątpliwość w ocenie ultra-
sonograficznej albo biopsji i istnieje obawa, 
że są tam komórki nowotworowe, to jest to 
moment wkraczania chirurga.

- Czy pacjenci obawiają się powikłań ta-
kich zabiegów?

- Problem w operowaniu tarczycy polega 
na tym, że tuż za tarczycą przebiega nerw 
krtaniowy wsteczny, czyli odgałęzienie od 
nerwu błędnego, który unerwia krtań i na-
sze struny głosowe. Jego uszkodzenie może 
spowodować to, że pacjent nie będzie mó-
wił. To częsta obawa pacjentów. Aby zniwe-
lować ryzyko powikłań zabieg wykonywany 
był w znieczuleniu miejscowym co powodo-
wało jednak duży dyskomfort u pacjenta. 

- Jak udało się Państwu poprawić bezpie-
czeństwo zabiegów?

- Jako jeden z dwóch ośrodków na Opol-
szczyźnie mamy neuromonitoring. Dzię-
ki temu urządzeniu możemy precyzyjnie 

określić położenie nerwów krtaniowych, co 
znacznie podnosi bezpieczeństwo. W trak-
cie operacji, po odsłonięciu gruczołu tarczo-
wego, dotykając tkanek elektrodą, możemy 
ów nerw odnaleźć, unikając jego uszkodze-
nia. Odkąd wprowadziliśmy neuromonito-
ring nie mamy żadnych powikłań, mimo, 
że rocznie takich zabiegów wykonujemy 
kilkadziesiąt. W operowaniu tarczycy poma-
ga nam też możliwość używania nowocze-
snych elektronarzędzi, którymi dysponuje 
oddział.

- Co pacjent zyskuje dzięki tym narzę-
dziom? 

- Jedno z nich nazywa się „Focus” i pozwa-
la na zamykanie naczyń krwionośnych bez 
podwiązek i wytwarzania wysokiej tempe-

ratury. Tarczyca jest bardzo dobrze unaczy-
nionym narządem. Operując ją tradycyjnie 
musielibyśmy użyć dużo materiału szew-
nego. Dzięki specjalistycznym urządzeniom 
możemy zamknąć wszystkie dodatkowe 
naczynia bez jednego szwu. Dla pacjenta 
oznacza to skrócenie zabiegu, większe bez-
pieczeństwo i mniejsze ryzyko wystąpienia 
powikłań takich jak stany zapalne. Kolejnym 
elementem, który udało się wprowadzić jest 
klejenie. Wiemy, że dla pacjentów ważny 
jest efekt kosmetyczny po zabiegu. Kiedyś 
zakładaliśmy szwy podskórne, co częściowo 
rozwiązywało problem, ale teraz na skórę 
po zabiegu nakładamy specjalny klej który 
jednocześnie jest opatrunkiem.

- Dziękuję za rozmowę.
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MINUS 230 KILOGRAMÓW!
Właśnie o tyle schudło 50 
mieszkańców Krapkowic, którzy 
wzięli udział w programie 
realizowanym w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia.

Nazwa programu to „Wdrażanie zasad ra-
cjonalnego stylu życia wśród osób z nadwa-
gą i otyłością w systemie ochrony zdrowia 
w Polsce”. KCZ jako jedna z dwóch placó-
wek na Opolszczyźnie przystąpiło do pro-
gramu, który trwał 12 tygodni. Udział w nim 
mogło wziąć 50 osób w wieku 18-60 lat, 
o BMI w zakresie 25-45 kg/m2 i braku zna-
czących chorób towarzyszących (chorób 
kardiologicznych, cukrzycy wymagającej 
farmakoterapii i innych). 

15 lutego br. cała grupa spotkała się po raz 
pierwszy. Zaopatrzeni w pomoce edukacyj-
ne oraz Dzienniczek Samokontroli Pacjenta, 
w którym zapisywali pory posiłków oraz to, 
co jedzą. Rozpoczęli nie tylko walkę o zgrab-
niejsza sylwetkę, ale i poprawę zdrowia. 

- Część uczestników było zaskoczonych, 
że biorąc udział w programie nie otrzymuje 
gotowych jadłospisów - mówi prowadzą-
ca program Magdalena Kornacka, dietetyk 
z Poradni Chorób Metabolicznych i Bariatrii 
działającej w KCZ. - Założeniem było jednak 
nauczenie zdrowych zasad żywienia i zmiana 
nawyków żywieniowych, by każdy mógł so-
bie poradzić nie tylko podczas trwania pro-
gramu, ale i po jego zakończeniu – dodaje.

Dumy z pacjentów nie kryje też Hanna Pę-
cak-Porada, uczestniczka programu: - Mie-
liśmy ogromne wsparcie ze strony diete-

tyków. Wyrzuciłam wszystkie niezdrowe 
rzeczy z diety. Cukier zastąpiłam ksylitolem 
przy jednoczesnym ograniczaniu słodkości 
oraz soli, która sprzyja gromadzeniu wody 
w organizmie. Mam dużo więcej warzyw 
w diecie, które do tej pory omijałam. 

Jednym z czynników decydujących o za-
kwalifikowaniu do programu była próba wy-
siłkowa, która pozwoliła ocenić jakiego 
rodzaju wysiłek uczestnik może podjąć. 
Kondycja fizyczna uczestników programu 
była bardzo zróżnicowana. – Były osoby, 
które wcześniej nie uprawiały żadnej aktyw-

ODCHUDZANIE POD OKIEM PSYCHOLOGA
Istotnym elementem programu była też opieka psychologa, który pomagał w moty-
wowaniu pacjentów. Spotkania w kameralnych grupach dawały możliwość wymiany 
doświadczeń i wzajemnego wsparcia w chwilach kryzysu. Wiele osób miało problem 
z motywacją. Wiedzieli jakie są zasady diety, ale niezdrowe przekąski wciąż kusiły, 
chcieli zjeść coś innego. - Możliwość porozmawiania o tym na forum grupy, wspólne 
radzenie sobie z problemem bardzo pomagało - podkreśla Małgorzata Letachowicz, 
psycholog uczestniczący w programie.
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DZIENNICZKI Z POSIŁKAMI
Pacjenci prowadzili dzienniczki z dokładnym zapisem spożywanych 
posiłków, dzięki czemu na bieżąco korygowano błędy dietetyczne. 
- To była bardzo satysfakcjonująca obserwacja uczestników pro-
gramu, którzy byli dumni sami z siebie, że udało im się wykluczyć 
z diety np. słodkie napoje, słodkie przekąski i wysoko przetworzo-
ne potrawy i zastąpić je wodą i zdrowymi przekąskami – zaznacza 
Magdalena Kornacka.

ności fizycznej, ale też takie, które kiedyś już 
ćwiczyły – mówi dr Alina Radajewska, fizjo-
terapeutka prowadząca zajęcia z uczestni-
kami programu. 

Uczestników podzielono na grupy uwzględ-
niające ich możliwości fizyczne czy dodatkowe 
obciążenia zdrowotne. Osoby silniejsze ćwi-
czyły trzy razy w tygodniu, początkujące dwa. 
Ćwiczenia dostosowano do możliwości grupy. 
Okazało się, że wszyscy mieli problem z prawi-
dłowym oddychaniem podczas ćwiczeń. 

- Jeśli wzorzec oddychania jest zaburzo-
ny, to w efekcie przyczynia się do braku 
stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego – 
podkreśla dr Alina Radajewska. – Dlatego 
pierwsze nasze zajęcia kładły nacisk na 
prawidłowe oddychanie i naukę napinania 
mięśnia poprzecznego brzucha – dodaje.

Rehabilitantka podkreśla, że ważne jest, że 
grupa nauczyła się prawidłowo wykony-
wać ćwiczenia, a ewentualne błędy moż-
na było na bieżąco korygować. Uczestnicy 
początkowo wątpili w swoje możliwości. 
„My tego nie zrobimy” - powtarzali przy 
niektórych propozycjach ćwiczeń, ale 
szybko, bo już po dwóch-trzech tygo-
dniach zobaczyli efekty. - Ćwiczenia za-
częły wychodzić sprawniej, wytrzymywali 

w pozycjach statycznych wymagających 
dużego napięcia mięśniowego i to dawało 
im satysfakcję. To było 12 tygodni szlifo-
wania formy – mówi fizjoterapeutka. 

Pani Alina starała się, by ćwiczenia były 
urozmaicone i atrakcyjne. - Wielokrotnie 
spotykaliśmy się na dworze, ćwiczyliśmy na 
stadionie łącząc bieg z marszem, był nordic 
walking na leśnej ścieżce – wylicza. – Dla 
wielu była to pierwsza aktywność fizyczna 
na świeżym powietrzu. Jestem bardzo zado-
wolona z efektów osiągniętych przez grupę. 
Nie spodziewałam się, że tyle osób wytrwa 
do końca  – dodaje. 

Wszyscy podkreślają, że grupa była bardzo 
wesoła i aktywna, a co najważniejsze de-
klaruje chęć kontynuacji swoich spotkań 
i wzajemnego motywowania w dbaniu 

o formę i sylwetkę. - Biegamy wspólnie 
starając się kontynuować aktywność fi-
zyczną. Chcemy razem z kilkoma osobami 
z programu za rok wystartować w Krapko-
wickim Biegu Ulicznym – deklaruje pani 
Hanna. My trzymamy kciuki! 

Kontynuację idei w oparciu o własny, au-
torski pomysł, deklaruje też prezes Krap-
kowickiego Centrum Zdrowia. – Trwają 
już wstępne rozmowy, zarówno z samo-
rządem, jak i lokalnymi firmami – zdradza 
Marcin Misiewicz. – Idea propagowania 
zdrowego trybu życia oraz prowadzenie 
programów profilaktycznych mających 
zapobiegać otyłości jest nam bardzo bli-
ska. Chcemy wykorzystać dotychczasowe 
doświadczenia i zaproponować naszym 
mieszkańcom własny program walki z oty-
łością – dodaje.  
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SZYBKO, BEZPIECZNIE  
I SKUTECZNIE 
Pacjenci mogą poddać się zabiegom urologicznym w trybie 
hospitalizacji jednego dnia. O możliwościach i ofercie oddziału 
opowiada dr n. med. Krzysztof Partyka, specjalista urolog,  
od trzech lat prowadzący Oddział Urologii Jednego Dnia oraz 
Poradnię Urologiczną w Krapkowickim Centrum Zdrowia.

- Z jakimi schorzeniami najczęściej zgłasza-
ją się pacjenci do urologa?

- Najczęściej przyjmuję pacjentów po 50. 
roku życia z przerostem gruczołu kroko-
wego. Kilkanaście procent z nich jest dalej 
diagnozowanych w kierunku raka stercza. 
Często zgłaszają się pacjenci z kamicą mo-
czową i objawami stanów zapalnych w dro-
gach moczowych. Kolejną grupą pacjentów 
są chorzy z podejrzeniem nowotworów 
układu moczowego, głównie raka pęcherza 
moczowego. W poradni wykonujemy bada-
nia ultrasonograficzne przezbrzuszne i prze-
zodbytnicze oraz badania przepływu mo-
czu. Ponadto wykonujemy biopsje prostaty 
w podejrzeniu raka. Pacjenci diagnozowani 
w Poradni Urologicznej i wymagający dal-
szego leczenia zabiegowego kierowani są 
do operacji w Oddziale Urologii Jednego 
Dnia.

- Czy pacjenci operowani w trybie jedno-
dniowym są wcześniej w specjalny sposób 
przygotowywani?

- Urologia Jednego Dnia ma pewne ogra-
niczenia. Do leczenia kwalifikowani są pa-
cjenci bez chorób współistniejących, którzy 
świadomie decydują się na krótki pobyt 
w szpitalu i opiekę pooperacyjną w warun-
kach domowych. Ważne jest by pacjenci 
byli pod opieką osób trzecich i mieli możli-
wość kontaktu z lekarzem operującym.

- Jakie zabiegi wykonywane są na Oddziale 
Urologii Jednego Dnia?

- Urologia jest specjalnością zabiegową zaj-
mującą się leczeniem operacyjnym chorób 
układu moczowego i płciowego męskie-
go. W ostatnich latach nastąpił olbrzymi 

postęp w leczeniu małoinwazyjnym. Róż-
ne specjalności zabiegowe, takie jak chi-
rurgia, ortopedia, laryngologia, okulistyka 
czy wreszcie urologia wykonują operacje 
w trybie jednodniowym. W urologii są to 
zabiegi endoskopowe wykonywane przez 
naturalne otwory ciała, czyli cewkę moczo-
wą. W ten sposób operujemy guzy pęche-
rza moczowego i usuwamy kamienie z pę-
cherza i moczowodów. Zabieg  kruszenia 
kamieni moczowych wykonuje się w znie-
czuleniu ogólnym przy użyciu pneumatycz-
nego „młotka” wprowadzonego w postaci 
sztywnej sonotrody do pęcherza. Następ-
nie kamień zostaje usunięty przez cewkę 
moczową. Operacje laparoskopowe po-
woli wypierają te klasyczne, wymagające 
rozległego nacięcia powłok brzusznych by 
dotrzeć do nerki lub moczowodu. W lapa-
roskopii, poprzez niewielkie nacięcie skór-
ne, usuwa się kamienie z dróg moczowych, 
torbiele nerek i żylaki powrózka nasienne-
go. Pacjent w pierwszej dobie po operacji 
opuszcza szpital i pozostaje w kontroli am-
bulatoryjnej.

- Czy taki sposób leczenia jest chętnie ak-
ceptowany przez pacjentów?

- Możliwość wykonywania zabiegów opera-
cyjnych w trybie jednodniowym jest dosko-
nałym rozwiązaniem dla pacjentów, lekarzy 
i całego systemu ochrony zdrowia. Pacjent 
unika stresu związanego z kilkudniowym 
oczekiwaniem na operację, zmniejsza się 
u niego ryzyko zakażenia szpitalnego, szyb-
ciej wraca do pełnej sprawności i pracy 
zawodowej. Lekarz prowadzi pacjenta od 
ambulatorium, diagnozuje schorzenie, wy-
konuje zabieg i prowadzi pacjenta po opera-
cji oraz monitoruje i leczy ewentualne powi-
kłania. W Polsce leczenie szpitalne w trybie 

jednodniowym jest niedoceniane i oddziały 
podobne jak w KCZ są rzadkością.

- Poza pracą w Poradni i operowaniem 
chorych na Oddziale znajduje Pan czas na 
pracę naukową i szkolenia. Jak to się stało, 
że pracę z Pańskiego Oddziału, jako jedy-
ną z Polski zauważyli organizatorzy Zjazdu 
Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Jedne-
go Dnia w 2014 r.?

- Założenia i wnioski naszej pracy dotyczą-
cej leczenia laparoskopowego torbieli nerek 
w ramach oddziału urologii jednego dnia 
przesłałem do Komitetu Naukowego Bry-
tyjskiego Towarzystwa Chirurgii Jednego 
Dnia, a ten docenił ją i włączył  do progra-
mu  Zjazdu Naukowego Towarzystwa, który 
odbył się w dniach 18-19 czerwca 2014 r. 
w Scarborough w środkowej Anglii.  

- Czy konkurencja była duża?

- W sesji plakatowej przedstawiono 52 
prace z anestezjologii, chirurgii, ortopedii, 
laryngologii i urologii. Nasz plakat był jedy-
nym spoza Wielkiej Brytanii. Miałem wielką 
przyjemność i zaszczyt osobiście  przedsta-
wić plakat w Scarborough.
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- Praca przedstawiona w Anglii dotyczyła 
laparoskopowego usuwania torbieli nerek. 
Takie  operacje są powszechnie wykony-
wane. Czym zainteresowaliście Brytyjskie 
Towarzystwo Chirurgii Jednego Dnia?

- Leczenie laparoskopowe torbieli nerek jest 
obecnie postępowaniem z wyboru. Zastę-
puje leczenie operacyjnie, w którym pacjent 
po rozległym rozcięciu powłok brzusznych 
pozostawał w szpitalu kilka dni i narażony 
był na powikłania pooperacyjne w postaci 
zakażenia rany pooperacyjnej, rozejścia się 
szwów lub przepukliny.  Zabiegi laparosko-
powe całkowicie eliminują powyższe powi-
kłania.

- W jaki sposób przygotowywano pacjen-
tów do operacji?

- Pacjenci kwalifikowani do zabiegu, po 
konsultacji urologicznej mieli wykonywa-
ne badania laboratoryjne w trybie ambu-
latoryjnym i po dokładnym omówieniu 
sposobu wykonania operacji, możliwych 
powikłań i zasad współpracy z lekarzem 
prowadzącym po operacji, kierowani byli 
w wyznaczonym dniu na Oddział. W dniu 
przyjęcia mieli wykonywany zabieg laparo-
skopowy. Następnego dnia, po ocenie sta-
nu zdrowia przez lekarza, byli wypisywani 
do domu. Opieka pooperacyjna prowadzo-
na była w warunkach domowych przez 
rodzinę, pod kontrolą lekarza urologa. 
Opracowaliśmy kilkanaście historii chorób 
i przedstawiliśmy je Komitetowi Nauko-
wemu Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii 
Jednego Dnia. Obecnie mamy już zopero-
wanych ponad 20 chorych i analiza wyni-
ków leczenia pozwala nam stwierdzić, że 
operacje laparoskopowego usunięcia tor-
bieli nerek powinny być operacjami z wy-
boru we współczesnej urologii.

- Czyli, zabiegi w trybie jednodniowym są 
przyjazne pacjentowi?

- Oczywiście. We współczesnym świecie 
pacjent liczy na szybką diagnozę, szybkie 
leczenie i szybki powrót do zdrowia i pra-
cy zawodowej. Im krótszy pobyt w szpitalu 
i okres rekonwalescencji tym mniej wizyt 
kontrolnych w przepełnionych poradniach 
i krótszy czas absencji w pracy. Same korzy-
ści i dla pacjenta i dla płatnika.

- Dziękuję za rozmowę.

R E K L A M A
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ŻYŁY LECZYMY LASEREM
Przewlekła choroba żylna to problem dotykający coraz 
większej liczby pacjentów. Może znacznie pogorszyć komfort 
życia, a nieleczona prowadzi do poważnych konsekwencji. 
O możliwościach Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia opowiada ordynator Grzegorz Krasowski.

- Żylaki kojarzą się z defektem kosmetycz-
nym. Czy to jedyny problem związany z tą 
chorobą? 

- Mówimy o chorobie, której jednym z obja-
wów są żylaki. Inne objawy to owrzodzenia 
kończyn dolnych czy obrzęki. To wszystko są 
objawy jednej choroby, czyli przewlekłej cho-
roby żylnej. Mówiąc o żylakach mówimy o wy-
cinku jednego schorzenia, które charakteryzu-
je się swoją przewlekłością, a konsekwencje 
mogą prowadzić nawet do utraty kończyny. 

- Jak zatem chirurgia może pomóc pacjen-
tom?

- Oferujemy całą gamę dostępnych na ryn-
ku zabiegów, jednak najbardziej komforto-
wa dla pacjenta jest operacja laserowego 
usunięcia żylaków. 

- Operacja kojarzy się jednak z długą ho-
spitalizacją i rekonwalescencją. Czy rze-
czywiście tak jest?

- Zastosowanie lasera niesie za sobą same 
korzyści związane z zabiegiem. Jest on 
małoinwazyjny i możliwy do wykonania 
w ciągu paru godzin. Dla pacjenta jest 
w zasadzie bezbólowy, bo obarczony inie-
kcją znieczulenia, którą trzeba wykonać, 
żeby dostać się z włóknem laserowym do 
naczynia żylnego. Po zabiegu pacjent wy-
chodzi na własnych nogach z sali opera-
cyjnej i jeszcze tego samego dnia opuszcza 
szpital. Pacjent wraca do normalnego życia 
i aktywności. Przy klasycznym zabiegu nie 
jest to możliwe, a pacjent musi być hospi-
talizowany przez kilka dni.

- Czy zabieg eliminuje chorobę?

- Sam zabieg nie usuwa przyczyny choroby. 
Składają się na nią czynniki genetyczne oraz 
środowiskowe, z których najważniejszy jest 
brak aktywności fizycznej i to jest kluczo-
wy element. Powinniśmy codziennie biegać, 
pływać lub np. uprawiać nordic walking mi-
nimum 45 min. dziennie. Aktywność rucho-
wa to podstawa. Dzięki niej mięśnie będą 
przepompowywały krew i nie będzie ona 
zalegała w układzie żylnym. Serce pompuje 
krew do kończyn dolnych. Jednak jej od-
pływ uzależniony jest od aktywności mięśni.

- O czym jeszcze pacjenci powinni pamię-
tać? 

- Sam laser jest jednym z elementów procesu 
leczniczego. Podstawą jest zmiana stylu życia: 
wzrost aktywności fizycznej, redukcja masy 
ciała. Pacjenta trzeba też zaopatrzyć w wyro-
by kompresyjne. Mamy taką możliwość dzięki 
współpracy ze sklepami fizykoterapeutyczny-
mi, które zaopatrują w niezbędne pończochy 
uciskowe. Pozostałe po zabiegu pajączki i te-
leangiektazje również możliwe są do usunię-
cia, tak aby latem nogi wyglądały jak z żurnala. 

- Dziękuję za rozmowę.
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SKÓRA Z PROBLEMAMI 
Poradnia Dermatologiczna 
zajmuje się diagnostyką 
i leczeniem schorzeń skóry 
u dorosłych i dzieci. Wykonuje 
też badania profilaktyczne 
w celu wczesnego wykrycia 
czerniaka i innych 
nowotworów skóry.

Dermatoskopia - inaczej mikroskopia po-
wierzchni skóry - to jedna z ofert poradni. 
To bezbolesne, bezpieczne i nieinwazyj-
ne badanie, które pozwala oceniać zmiany 
skórne. Badanie wykonuje lekarz dermato-
log w gabinecie przy użyciu urządzenia zwa-
nego dermatoskopem. 

- Badanie powierzchniowe skóry przy po-
mocy dermatoskopu, czyli ręcznego mikro-
skopu wykonywane jest od wielu lat - pod-
kreśla lekarz dermatolog Helena Mehlich. 
- W 2015 r. zostało ono udoskonalone przez 
zakup jednego z najnowocześniejszych der-
matoskopów ręcznych ze spolaryzowanym 
źródłem światła – podkreśla.  

Dermatoskop to rodzaj mikroskopu, który 
przyłożony do skóry pozwala na obejrzenie 
zmian pod wielokrotnym powiększeniem. 
Dermatoskopia ma wiele zastosowań, ale 
jej najważniejszym zadaniem jest diagnozo-
wanie czerniaka skóry i odróżnienie go od 
łagodnych znamion barwnikowych. 

- Warto pamiętać, że badania zmian skór-
nych, znamion powinny być powtarzane co 
jakiś czas jako profilaktyka czerniaka skóry 
– podkreśla lekarz dermatolog.

Poradnia dermatologiczna wykonuje rów-
nież płatkowe testy naskórkowe. Pozwa-
lają one wykryć źródło alergii kontaktowej 
i przyczynę alergicznego kontaktowego 
zapalenia skóry (alergiczny wyprysk kon-
taktowy). Testy polegają na wykorzystaniu 
kontaktu skóry z alergenem w sposób kon-
trolowany w ciągu kontrolowanego czasu. 
Wykonujemy je kiedy podejrzewamy, że 
przyczyną choroby jest alergia kontaktowa 
na określone substancje. 

- Najczęstszymi schorzeniami, z jakimi pa-
cjenci trafiają do poradni dermatologicznej, 
są trądzik młodzieńczy, łuszczyca i choroby 
alergiczne skóry – mówi dermatolog. - Cha-
rakterystyczne jest to, że choroby skóry są 
przewlekłe. Wiele z nich wymaga długiego 
leczenia. Inaczej jest w przypadku trądziku 
młodzieńczego. Dostępne są nowoczesne 
i bardzo skuteczne metody leczenia doust-
nego, które są stosowane i nie ma trądzika 
młodzieńczego, którego nie można wyle-
czyć – akcentuje lekarz dermatolog Helena 
Mehlich.  

PERSONEL:
lek.med. Helena Mehlich

Godziny pracy poradni:
poniedziałki - 7.30 – 13.30
wtorki - 7.30 – 13.30
środy - 13.00 – 19.00
czwartki - 7.30 – 11.30
Telefon: 77 446 70 31

LECZENIE ŚWIATŁEM
W poradni stosowana jest nowoczesna metoda leczenia światłem przy użyciu lampy 
emitującej promieniowanie UVB. Metoda ta jest uznanym, sprawdzonym i bezpiecz-
nym sposobem terapii wielu chorób skóry takich jak łuszczyca czy bielactwo. Porad-
nia może się pochwalić sprzętem wysokiej klasy.
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NOWATORSKIE ZABIEGI 
Na Oddział Wewnętrzny 
z Pododdziałem 
Gastroenterologii trafia 
pełny przekrój pacjentów 
internistycznych. Wśród nich 
jest duża grupa chorych na 
nowotwory, którzy wymagają 
diagnostyki oraz leczenia. 

Z myślą o tych pacjentach wprowadzono, 
dotychczas trudno dostępny na terenie 
Opolszczyzny, zabieg protezowania prze-
wodu pokarmowego. Pacjenci chorują-
cy na raka przełyku często dowiadują się 
o chorobie w jej późnym stadium. Nowo-
twór może przez długi czas rozwijać się 
w ukryciu, a pierwsze objawy zaburzenia 
połykania mogą wystąpić dopiero kiedy 
guz utrudnia przechodzenie pokarmu do 
żołądka. Wówczas mogą pojawić się trud-
ności z odżywianiem chorego. 

Jedną z możliwości pomocy dla takich osób 
jest założenie protezy samorozprężalnej do 
przełyku, która pozwala choremu odżywiać 
się w sposób fizjologiczny. W porównaniu 
z innymi sposobami leczenia, czyli żywie-
niem pozajelitowym, czy poprzez stomię 
dożołądkową, jest to metoda najbardziej 
komfortowa. Nie wymaga zabiegu opera-
cyjnego, stosowania diet przemysłowych 
i ogranicza ryzyko wystąpienia powikłań 
(np. metabolicznych w trakcie żywienia po-
zajelitowego).

- Od dawna staraliśmy się poszerzyć ofer-
tę zabiegów endoskopowych o zakładanie 
protez do światła przewodu pokarmowe-
go. Taki zabieg był dotychczas dostępny dla 
naszych chorych jedynie w ośrodkach kli-
nicznych. Osiągnięcie tego celu wymagało 
nakładów na specjalistyczny sprzęt i wie-
lu szkoleń, ale już możemy się pochwalić 
pierwszymi wykonanymi zabiegami, we 
współpracy z chirurgami z naszego Od-
działu Chirurgii Ogólnej, które zakończyły 
się pełnym sukcesem – podkreśla ordyna-
tor oddziału Andrzej Żelowski. - Zakłada-
my protezy do górnego odcinka przewodu 
pokarmowego, a przymierzamy się też do 
leczenia zwężeń jelit.  Pierwsze zabiegi 

były udane, a pozytywne doświadczenia 
zachęcają nas do wykonywania następ-
nych – dodaje. 

Poszerzanie oferty zabiegów endoskopo-
wych jest możliwe dzięki ścisłej współ-
pracy z Oddziałem Chirurgii. - Wspólnie 
definiujemy kierunki rozwoju, potrzeby, 
możliwości współpracy. Dzięki temu 
możemy działać efektywniej i w sposób 
bardziej bezpieczny dla chorych. Np. 
wykonując inwazyjne, ryzykowne zabie-
gi endoskopowe, mamy zabezpieczenie 
ze strony chirurgów w razie ewentual-
nych powikłań. Nasza współpraca po-
woduje, że możemy zapewnić chorym 
z nowotworami przewodu pokarmowe-
go kompleksowe leczenie zaczynając od 
diagnostyki, poprzez leczenie operacyj-
ne, leczenie żywieniowe, aż do leczenia 

ewentualnych powikłań i leczenia palia-
tywnego. Poza prowadzeniem chemio-
terapii i radioterapii jesteśmy w stanie 
prowadzić chorego przez wszystkie eta-
py leczenia na miejscu, w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia. Jedynym ogranicze-
niem, jest dla nas wysokość kontraktu 
NFZ – mówi ordynator.

Proteza umieszczana w zwężonym prze-
łyku przypomina kształtem rurkę z me-
talowej siatki. Światło rurki pozwala na 
przechodzenie pokarmów przez zwężony 
przez nowotwór odcinek narządu. Dzięki 
przeprowadzonym zabiegom przywrócono 
odżywiania się drogą fizjologiczną. - Po-
prawiamy komfort życia pacjentów. Dla 
chorych to znakomita sprawa - podkreśla 
ordynator.
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PROBLEM Z ŻOŁĄDKIEM? 
POMOŻE GASTROLOG
Choroby gastroenterologiczne to jedne z najczęstszych powodów 
wizyt u lekarza. To choroby, które mają łagodny charakter, nie 
powodują niebezpiecznych powikłań i nie skracają życia. Mogą 
jednak powodować uciążliwe, nawracające dolegliwości.  

- Na szczęście mamy dużo możliwości nie-
sienia pomocy chorym – mówi Andrzej Że-
lowski, ordynator Oddziału Wewnętrznego, 
specjalista chorób wewnętrznych oraz ga-
stroenterologii, który opiekuje się pacjentami 
poradni gastroenterologicznej. - Głównym 
problemem, z jakim pacjenci trafiają do po-
radni, są zaburzenia górnego i dolnego odcin-
ka przewodu pokarmowego. Najczęściej jest 
to choroba refluksowa przełyku i zespół jelita 
nadwrażliwego. Właściwe leczenie najczę-

ściej powoduje ustąpienie lub istotne złago-
dzenie objawów - podkreśla gastroenterolog.

Gastroenterolog lub po prostu gastrolog, to 
specjalista zajmujący się schorzeniami ukła-
du pokarmowego, czyli przełyku, żołądka, 
jelit, odbytu, wątroby, trzustki oraz dróg 
żółciowych. Do gastroenterologa potrzeb-
ne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. 
Gastrolog leczy choroby, które dotyczą bar-
dzo wielu osób. Zaburzenia czynnościowe 

OBJAWY,  
KTÓRE NIEPOKOJĄ
Spadek masy ciała, niedokrwistość, krew 
widoczna w stolcu, stany podgorącz-
kowe niezwiązane z infekcją. Trudności 
w połykaniu, uczucie zatrzymywania się 
pokarmu w przełyku, ból związany z po-
łykaniem. To wskazania do zgłoszenia się 
do poradni. Te objawy mogą wskazywać 
na poważną chorobę i wymagają pilnego 
kontaktu ze specjalistą.

układu pokarmowego ujawniają się często 
w młodym wieku, więc duża grupa chorych 
to osoby nastoletnie lub młodzi dorośli. - 
Dlaczego tych chorób jest więcej to pytanie, 
na które nie do końca znamy odpowiedzi. 
Z pewnością obciążenia cywilizacyjne mają 
tutaj znaczenie. Paradoksalnie również to, 
że żyjemy dłużej. Średnia wieku się zwiększa 
w związku z tym mają szanse ujawnić się za-
burzenia częściej występujące u osób star-
szych, np. choroba uchyłkowa jelita grubego, 
zaparcia – zauważa specjalista. 

Mogą również ujawniać się negatywne dzia-
łania na przewód pokarmowy leków stoso-
wanych w innych chorobach np. cukrzycy 
lub chorobie niedokrwiennej serca. Ryzyko 
poważniejszych następstw przynoszą choro-
by nowotworowe. 

- Poradnia gastroenterologiczna korzysta 
z zaplecza diagnostycznego Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia, więc pacjenci mają możli-
wość wykonania pełnego spektrum diagno-
styki endoskopowej. Również jeżeli chodzi 
o badania obrazowe możemy zaproponować 
ich pełną gamę - mówi Andrzej Żelowski.

Często jednak zamiast udać się do specjalisty 
sięgamy po dostępne bez recepty leki, w tym 
środki zmniejszające kwaśność soku żołąd-
kowego. - To zwykle przynosi szybkie efekty. 
Niestety, w przypadku poważnych chorób, 
może opóźnić rozpoczęcie diagnostyki i utrud-
nić leczenie – zaznacza gastroenterolog. 



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 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. 18-8 dnia następnego i całodobowo  
w soboty, niedziele i święta

•  Zakład Opiekuńczo-Lecznicy Górażdże  
ul. Główna 23


