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Szanowni Państwo,
Trzymają Państwo w rękach kolejny numer „Naszego Szpitala”, w którym m.in. przybliżamy Państwu 
sylwetkę Agnieszki Sczakiel, położnej KCZ, którą pacjentki zgłosiły do ogólnopolskiego konkursu 
„Położna na medal”. To kolejny przykład na to, że krapkowicka porodówka cieszy się bardzo dobrą 
opinią wśród rodzących. Pacjentki doceniają nie tylko nasze zaplecze medyczne, ale i personel, 
który podchodzi do swej pracy z pasją i zaangażowaniem. Warto podkreślić, że wyróżnienie 
należy się wszystkim paniom pracującym na oddziale, bo na ten sukces pracuje cały zespół. 

Polecam też Państwa uwadze artykuł o zastosowaniu botoksu w ginekologii i urologii. Nasz ambitny 
zespół lekarzy wprowadza nowatorskie zabiegi z użyciem najnowocześniejszych preparatów, 
by móc pomóc pacjentom w leczeniu dolegliwości, które znacząco obniżają jakość życia. 

Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą naszej Fizjoterapii, kierowanej przez dr Alinę Radajew-
ską. To kolejny specjalista pracujący z pacjentami KCZ, którego umiejętności dostrzegane są 
nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Mając tak znakomity i ambitny zespół nie może dziwić fakt, iż Krapkowickie Centrum Zdrowia 
znalazło się wśród placówek medycznych, które rozpoczną współpracę z uruchamianym 
na Uniwersytecie Opolskim Wydziałem Lekarskim. Mamy nadzieję, że już wkrótce 
owoce tej współpracy będą widoczne nie tylko dla naszej kadry, ale i pacjentów.

Dążenie do ciągłego rozwoju i poszerzania oferty KCZ to droga, którą konsekwentnie udaje nam się 
kroczyć. Mamy nadzieję, że obok pacjentów nasze starania doceni też Narodowy Fundusz Zdrowia 
proponując KCZ większą liczbę świadczeń do wykonania jeszcze w tym roku, 
a w przyszłym — być może pozwoli zakontraktować kolejne świadczenia.

Z życzeniami miłej lektury

Szanowni Państwo,
Przez wiele miesięcy ważyły się losy utworzenia w ramach Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Lekar-
skiego. Dziś już wiemy, że ten ważny dla całego regionu moment stał się faktem, a Krapkowickie Cen-
trum Zdrowia wraz ze swoim zapleczem kadrowym będzie cennym wsparciem dla nowego kierunku 
kształcącego lekarzy.

Podchodzimy do tej współpracy bez kompleksów, bo coraz częściej KCZ sięga po zabiegi, które są 
w światowej czołówce standardów medycznych. Ich bogatą ofertę przybliżamy Państwu prezentując 
ofertę chirurgii jednego dnia. Dziś pacjent liczy na szybką diagnozę, szybkie leczenie i równie szybki 
powrót do zdrowia i pracy zawodowej. Krótszy pobyt w szpitalu to również mniej wizyt kontrolnych 
w przepełnionych poradniach. Doświadczeni specjaliści pracujący w KCZ gwarantują wysoki poziom 
bezpieczeństwa i najlepszą jakość prowadzonego leczenia. Dzięki krótkiemu pobytowi w szpitalu pa-
cjent odczuwa mniejszy stres, redukuje do minimum okres nieobecności w pracy. Dlatego KCZ wciąż 
poszerza swą ofertę zabiegów okulistycznych, urologicznych czy otolaryngologicznych wykonywanych 
w trybie jednego dnia. Ich zakres przybliżamy w bieżącym numerze „Naszego Szpitala”.

Na koniec pragnę zachęcić Państwa do oddania głosu na startującą w ogólnopolskim konkursie 
„Położna na medal” panią Agnieszkę Sczakiel — położną KCZ. Zgłoszona do plebiscytu przez pacjent-
ki już w tej chwili zyskała ilość głosów pozwalających uplasować się w pierwszej trójce położnych 
Opolszczyzny. Głosowanie trwa do grudnia, a pozytywne komentarze kierowane pod adresem pani 
Agnieszki pozwalają sądzić, że jej oddanie i zaangażowanie w pracę przełoży się na kolejne głosy.

Z życzeniami miłej lektury,
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Wniosek opolskiej uczelni pozytyw-
nie rozpatrzyła zarówno Polska Komi-
sja Akredytacyjna, jak i Ministerstwo 
Zdrowia. Uroczystości związane z ofi-
cjalnym zatwierdzeniem utworzenia 
nowego kierunku odbyły się 10 sierp-
nia br. w opolskim ratuszu z udziałem 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosława Gowina. Zarówno minister, 
jak i lokalni włodarze podkreślają, że  
Opolszczyzna dysponuje zarówno od-
powiednią bazą kliniczną jak i kadro-
wą, a uruchomienie wydziału będzie 
znaczącym czynnikiem stymulującym 
rozwój regionu.

Aktualnie trwa kompletowanie ka-
dry dydaktycznej i zawieranie umów 
z wybranymi szpitalami. Prezes Krapko-
wickiego Centrum Zdrowia podkreśla, 
iż od początku był zdecydowany na 
współpracę z uruchamianym wydziałem.

— Dzięki współpracy będziemy mogli 
przyjmować lekarzy-stażystów, którzy 
na naszych oddziałach będą zdobywać 
doświadczenie, ale i nasi lekarze będą 
mogli podnosić swoje kwalifikacje, 
a uzyskanie habilitacji i doktoratu bę-
dzie możliwe na miejscu, bez koniecz-
ności wyjeżdżania do innych ośrod-
ków — podkreśla Marcin Misiewicz, 
prezes KCZ, akcentując jednocześnie, 
że znaczący udział w doprowadzeniu 
do podpisania umowy z uczelnią miał 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego, który 
również od samego początku, zabiegał 
o to, by KCZ uczestniczyło w tym 
przedsięwzięciu.

Rzecznik prasowy Uniwersytetu 
Opolskiego, Marcin Miga, zaznacza, 
że o wyborze placówki, z którą uczel-
nia nawiązywała współpracę w ramach 
tworzonego wydziału, decydowała wy-
soka jakość świadczonych przez szpi-

tal usług medycznych. Podkreśla też, 
że dla wybranych placówek jest to bez 
wątpienia duży prestiż. 

— Współpraca szpitala z Wydziałem 
Lekarskim pozwoli na rozwój kadry 
medycznej — mówi Marcin Miga. — Le-
karze zyskają u nas możliwość zdoby-
cia tytułu doktora nauk medycznych 
i wyższych, a znakomite zaplecze wy-
działu da w przyszłości nie tylko moż-
liwość realizacji wspólnych projektów, 
ale i stałych konsultacji i wymiany 
doświadczeń — podkreśla rzecznik UO.

Pierwsza 60-osobowa grupa studen-
tów zostanie przyjęta w 2017 r. Kadrę 
utworzy 320 osób, w tym 15 samo-
dzielnych lekarzy i 32 doktorów nauk 
medycznych. Całkowity koszt utwo-
rzenia kierunku szacuje się na około 
42 mln zł.

BĘDZIEMY WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z WYDZIAŁEM LEKARSKIM
Krapkowickie Centrum Zdrowia znalazło się wśród placówek medycznych, 
które będą współpracować z uruchamianym Wydziałem Lekarskimi. 
Nowy wydział kształcący lekarzy ma ruszyć w roku akademickim 
2017/2018 na Uniwersytecie Opolskim. 
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Niekontrolowany wypływ moczu może 
nastąpić podczas kichnięcia, kaszlu czy 
wysiłku, czyli nagłego napięcia powłok 
brzusznych. Gdy problem się nasila 
do zawilgocenia bielizny może dojść 
podczas zwykłych czynności: spaceru, 
wchodzenia po schodach czy zwykłe-
go stania — to stadium jest najbardziej 
uciążliwe.Problem dotyczy obojga płci, 
choć to kobiety borykają się z nim 
znacznie częściej. Statystki mówią, 
iż dotyczy to już jednej trzeciej kobiet, 
a problem coraz częściej doskwiera 
nie tylko paniom po menopauzie, ale 
i trzydziestolatkom.

— Dolegliwość polegająca na nietrzy-
maniu moczu i mimowolnym jego 
oddawaniu jest bardzo przykra 
i wstydliwa dla pacjentek. Trze-
ba umieć im pomóc i zapropono-
wać najlepsze rozwiązania — mówi 
Czesław Milejski, ordynator Oddziału 
ginekologiczno-położniczego. 

— Po zdefiniowaniu problemu, w niektó-
rych przypadkach, przystępuje się do le-
czenia farmakologicznego. Niestety jest 
ono drogie, ponieważ nie ma bezpośred-
niej refundacji tych leków — dodaje Cze-
sław Milejski.Obok wysokich kosztów 
dodatkowym minusem leków doustnych 
jest ich niska efektywność i liczne dzia-
łania niepożądane (np. suchość w jamie 
ustnej, pogorszenie widzenia, zaparcia).

— Dlatego cieszymy się, że możemy za-
proponować pacjentom alternatywne 
rozwiązanie jakim jest bardzo nowocze-
sny zabieg ostrzykiwania pęcherza mo-
czowego botoksem — mówi ordynator.

— Wraz z zespołem lekarzy Oddziału 
ginekologiczno-położniczego wdraża-
my w Krapkowickim Centrum Zdrowia 
program iniekcji dopęcherzowych tok-
syny botulinowej u chorych z opornym 

na leczenie doustne pęcherzem nad-
reaktywnym. To schorzenie obok wy-
siłkowego nietrzymania moczu jest 
najczęstszą przyczyną tzw. „popusz-
czania moczu” — mówi Krzysztof Par-
tyka, specjalista urolog, który od trzech 
lat prowadzi w Krapkowicach Oddział 
Urologii oraz Poradnię Urologiczną.

— Ponadto jest to metoda z wyboru 
u pacjentów dorosłych z nadreaktyw-
nością mięśnia wypieracza pęcherza 
moczowego o podłożu neurogen-
nym (dotyczy to pacjentów po ura-
zie rdzenia kręgowego oraz osób 
ze stwardnieniem rozsianym) — dodaje 
Krzysztof Partyka.

— Zabieg polega na ostrzykiwaniu 
wnętrza pęcherza preparatem z botok-
sem umożliwiającym kontrolę mikcji. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie wpły-

Nietrzymanie moczu i mimowolne jego oddawanie to bardzo wstydliwy problem coraz większej liczby pa-
cjentów. W Krapkowickim Centrum Zdrowia ordynatorzy oddziałów Ginekologiczno-położniczego i Urologii 
przeprowadzają nowatorskie zabiegi pozwalające pozbyć się problemu na wiele miesięcy.

BOTOKS W MEDYCYNIE



październik-listopad 2016     5

nąć na kontrolę zachowań pęcherza 
przez przynajmniej pół roku — wyjaśnia 
Czesław Milejski.

Procedura wstrzyknięć dopęcherzowych 
małych ilości toksyny botulinowej, pro-
wadzi do porażenia mięśnia pęcherza 
moczowego. Badania wskazują, że zasto-
sowanie tej metody znacznie zmniejsza 
liczbę przypadków nietrzymania moczu. 
Zabieg wykonywany jest w trybie jedno-
dniowym, jest bezpieczny i daje bardzo 
dobre efekty terapeutyczne, a co naj-
ważniejsze jest refundowany przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.

BEZPIECZNA METODA

CO TO JEST BOTOKS?

Proces wstrzyknięcia botoksu nie jest metodą szczegól-
nie inwazyjną. Można go przeprowadzić w znieczuleniu 
ogólnym lub miejscowym. Substancję wprowadza się 
przy pomocy iniekcji w 20 punktach, w mięsień wypie-
racz pęcherza moczowego. Dzięki wykonanemu zabiego-
wi efekt utrzymuje się nawet do 9 miesięcy. 

To popularna nazwa toksyny, którą produkuje bakteria (Clostridium Botuli-
num). To jeden z najnowocześniejszych leków stosowanych we współcze-
snej medycynie. Wstrzykiwany w niewielkich dawkach w skórę wywołuje 
kontrolowany paraliż mięśni. W przypadku pęcherza nadreaktywnego 
wstrzyknięcie toksyny pozwala przywrócić prawidłowe funkcjonowanie 
pęcherza moczowego.

Zabieg hamuje działanie nieprawidłowo funkcjonujących mięśni, dzięki 
temu mocz przestaje uciekać, rzadziej pojawiają się również uciążliwe par-
cia naglące, ponadto zwiększa się objętość pęcherza moczowego.

Stosowany od lat z powodzeniem w medycynie estetycznej, okulistyce 
i neurologii od 2013 r., botoks uzyskał z Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych akceptację jako lek na problem pęcherza nadreaktywnego 
w UE oraz w Polsce.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY NIETRZYMANIA MOCZU 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 zmniejsza 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. 
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Konkurs jest elementem ogólnopolskiej 
kampanii, której celem jest uświado-
mienie społeczeństwu roli, jaką pełnią 
położne w opiece okołoporodowej. 
Akcentuje się tu nie tylko troskliwość i 
empatyczne podejście do pacjentki, ale 
i coraz wyższe kompetencje medycz-
ne, wysokie standardy opieki okołopo-
rodowej, jak i dużą odpowiedzialność 
położnych.
Pani Agnieszka w wymogi konkursu 
wpisuje się doskonale. W swoim za-
wodzie pracuje od 10 lat i podkreśla, 
że to nie tylko zawód, ale i pasja. — Pra-
ca położnej daje mi wiele satysfakcji 
— podkreśla pani Agnieszka, która nie 
tylko przyjmuje porody w Krapkowic-

kim Centrum Zdrowia, ale i od dwóch 
lat wspólnie z dwiema koleżankami 
prowadzi Szkołę Rodzenia abcBrzuszek 
w Gogolinie. Choć ilości odebranych 
porodów nie próbuje już nawet liczyć, 
przyznaje, że pierwszą akcję porodową i 
emocje z nią związane będzie pamiętać 
zawsze. 
— Tego się nie da zapomnieć — pod-
kreśla. — Dziecko urodziło się piękne 
i zdrowe, a szczęśliwa mama chwali-
ła mnie i podkreślała, że cieszy się, że 
trafiła na tak doświadczoną położną. 
Nie wiedziała, że to był mój pierwszy 
poród — śmieje się pani Agnieszka. 
Agnieszka Sczakiel wie, że w swej pracy 
towarzyszy kobietom w jednym z waż-

niejszych momentów  ich życia, gdzie 
działają pod wpływem silnego stresu 
i bólu związanego z porodem. — I to 
właśnie o to chodzi, żeby umieć ten 
stres okiełznać, potrafić pacjentkę wes-
przeć i dołożyć wszelkich starań, by 
poród odbył się jak najszybciej — mówi 
położna, która wyraża się o pacjentkach 
z dużym szacunkiem. — Każdy poród 
jest inny. Są kobiety, które lepiej współ-
pracują podczas akcji porodowej, inne 
gorzej bo każdy inaczej reaguje na stres 
wywołany skurczami, więc do każdej 
pani trzeba podejść indywidualnie.To 
jak z bólem zęba. Każdy z nas znosi go 
inaczej i trzeba to uszanować — pod-
kreśla Agnieszka Sczakiel. 

POŁOŻNA NA MEDAL 
Położna Krapkowickiego Centrum Zdrowia Agnieszka Sczakiel została nominowana przez swoje pacjentki do 
ogólnopolskiego plebiscytu „Położna na medal”. Konkurs wyłoni trzy najlepsze położne w Polsce i najlepsze 
położne w każdym województwie. Plebiscyt trwa do grudnia, a pani Agnieszka już teraz plasuje się 
w czołówce położnych Opolszczyzny. 
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Ordynator Oddziału Ginekologiczno—
Położniczego KCZ zaznacza, że ważną 
umiejętnością pani Agnieszki jest rze-
czowe, ale i serdeczne podejście do 
pacjentki. — Jest komunikatywna i ma 
dużą dozę empatii. Poświęca rodzącym 
dużo uwagi — mówi ordynator Czesław 
Milejski. Prezes KCZ podkreśla też, że 
pani Agnieszka jest osobą ambitną. — 
Nie zakończyła swego kształcenia na 
szkole, którą skończyła, tylko cały czas 

szuka nowych rozwiązań i proponuje je 
do wprowadzania na sali porodowej — 
mówi prezes Marcin Misiewicz. 
Pani Agnieszka nie ukrywa, że zgłosze-
nie do konkursu „Położna na medal” 
było dla niej zaskoczeniem. Kiedy na 
profilu Powiatu Krapkowickiego za-
mieszczono informację o nominacji, po-
jawiło się kilkadziesiąt komentarzy pań, 
które miały możliwość poznać panią 
Agnieszkę w pracy. Wszystkie komple-

mentują jej pracę, uśmiech i profesjona-
lizm. — Nawet jeden taki głos i serdecz-
ny komentarz mi wystarcza — mówi 
skromnie pani Agnieszka. 
W plebiscycie trzy najlepsze panie 
otrzymają nagrody. — To zupełnie nie-
istotne, ważne jest to, że nasz szpital w 
Krapkowicach może być w trójce naj-
lepszych w województwie konkurując z 
większymi — mówi pani Agnieszka.

PACJENTKI O AGNIESZCE SCZAKIEL 
Monika Marzodko:

- Ja przy Agnieszce rodziłam moją córeczkę. Gdyby nie ona, pewnie bym płakała z bólu, ale przy niej nie da się być 
smutnym! Jest taka wesoła i uśmiechnięta, uśmiech nie schodzi jej z twarzy, a tym samym i pacjentkom. Poza tym 
potrafi podnieść człowieka na duchu, dodać otuchy i sił do dalszej „walki” porodowej ;-) Polubiłam ją od pierw-
szych minut pobytu w KCZ i polecam wszystkim! :-)

Kasia Kruczek:

- Zawsze uważałam, że położna to najpiękniejszy zawód świata... do chwili, gdy sama znalazłam się na sali poro-
dowej jako rodząca...😟  i zmieniłam zdanie. Położna to najtrudniejszy zawód świata. Medal jak najbardziej należy 
się Pani Agnieszce. Pani Agnieszko, przyczynia się Pani do wzrostu demograficznego w tym kraju, rodzące chcą do 
Pani wracać i rodzić więcej dzieci☺ ❤

Natalia Maros:

- Pani Sczakiel przyjmowała mój poród. Fantastyczna kobieta! Byłam wystraszona, wręcz przerażona, nie chodzi-
łam do szkoły rodzenia, nie miałam pojęcia co robić, jak i co się będzie działo… Pani Agnieszka tak mnie przez to 
wszystko przeprowadziła, że poród wspominam naprawdę dobrze :) Fantastyczna kobieta, ciepła, miła, łagodna, 
konkretna. Po prostu właściwa osoba na właściwym miejscu :)

Źródło: facebook.com/PowiatKrapkowicki 

POŁOŻNA NA MEDAL 
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INTERWENCJA ŻYWIENIOWA 
NIEZBĘDNA DLA PACJENTA

— Z perspektywy chirurga, jak ważną 
rolę pełni żywienie pacjenta? 

— Problem żywieniowy jest problemem 
niedocenianym i lekceważonym. To staje 
się najistotniejsze  wówczas, kiedy pa-
cjent wchodzi w stan chorobowy. Pa-
cjent niedojadający, czyli zjadający mniej 
niż 70 proc. dobowego zapotrzebowa-
nia, w ciągu dziesięciu dni wprowadza 
się w stan niedożywienia. Z żywieniem 
jest jak z materiałem budowlanym, bez 
którego nie da się zbudować budow-
li. Wejść w stan niedożywienia można 
bardzo szybko, ale wychodzenie z nie-
go trwa znacznie dłużej. Dlatego na na-
szym oddziale, przygotowując pacjen-
tów do zabiegów planowych, zwracamy 
szczególna uwagę na stan odżywienia 
i przygotowania pacjenta do zabiegu 
operacyjnego.

— Jak to wygląda w praktyce?

— Często np. w przypadku pacjentów 
ze zdiagnozowanym guzem, już na dwa 
tygodnie przed planowanym zabiegiem 
otrzymuje on interwencję żywieniową, 
preparaty żywieniowe i zalecenia ru-
chowe. Taka operacja jest jak wypra-
wa na Kilimandżaro dla podróżnika. 
Człowiek musi się do takiej wyprawy 
przygotować. Dokładnie tak samo 
jest z operacją. Zabieg operacyjny jest 
ogromnym obciążeniem dla organizmu. 

— Na czym polega wspomniana przez 
Pana interwencja żywieniowa?

— Mamy dwa rodzaje interwencji ży-
wieniowej. Pierwsza z nich to inter-
wencja dojelitowa. Jeśli mamy wydolny 
przewód pokarmowy to wykorzystuje-
my go w każdym kawałku, czyli wpro-

wadzamy pokarm do przewodu pokar-
mowego. Druga to pozajelitowa, gdy 
z różnych powodów nie jesteśmy w sta-
nie podać pokarmu do przewodu pokar-
mowego. Tacy pacjenci, jedzą wyłącznie 
dożylnie, a my ich prowadzimy jako je-
dyni na terenie województwa.

— Jak to możliwe, że odbywa się to w 
warunkach domowych?

— Jesteśmy szpitalem, który współpra-
cuje z pacjentami. Hospitalizujemy pa-
cjenta, ale przyjmujemy też jego rodzi-
nę lub inne osoby, które będą otaczały 
chorego opieką. Zakładamy dostęp ży-
wieniowy (tzw. porty) do dużych naczyń 
krwionośnych, co dzieje się oczywiście 
w naszym szpitalu. W warunkach bloku 
operacyjnego, pacjentowi zakładamy 
port żywieniowy, a rodzinę szkolimy, by 
potrafiła samodzielnie zaopiekować się 

Jeśli na skutek chorób przewód pokarmowy nie może przyjąć i wchłonąć pokarmów w ilości wystarczają-
cej do pokrycia zapotrzebowania chorego, konieczna jest interwencja żywieniowa. Krapkowickie Centrum 
Zdrowia jako jedyny ośrodek w województwie zajmuje się żywieniem pacjentów, którzy nie mogą przyjmo-
wać jedzenia doustnie. O roli chirurgii żywieniowej rozmawiamy z Grzegorzem Krasowskim, ordynatorem 
Oddziału Chirurgii Ogólnej. 
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GRZEGORZ KRASOWSKI
pacjentem. Uczymy  dezynfekcji rąk, łą-
czenia poszczególnych łączek, jak przy-
gotować preparat żywieniowy żeby był 
gotowy do podania. 

— Jak funkcjonuje taka osoba poza 
szpitalem? 

— Warto podkreślić, że rodziny wraz 
z pacjentami fenomenalnie sobie radzą. 
Pacjent, wraz z przeszkolonym opieku-
nem, wraca do domu, ale wciąż jest ob-
jęty opieką lekarską. Ma desygnowane-
go lekarza i pielęgniarkę, z którymi ma 
ciągły kontakt i możliwość konsultacji 
wszelkich kwestii, które mogą budzić 
ich obawy. Pielęgniarka nadzoruje też 
proces żywienia w domu. Robimy to 
w warunkach domowych, bo szpital nie 
jest przyjaznym miejscem dla pacjenta, 
z uwagi na sferę mikrobiologiczną i pa-
cjent powinien przebywać tu tak krót-
ko jak to tylko możliwe. Obok aspektu 
mikrobiologicznego ważny jest również 
ten psychologiczny, dlatego staramy 
się skrócić pobyt pacjenta w szpitalu 
do niezbędnego minimum. Wraca do 
domu, jednak wciąż jest objęty opieką 
pielęgniarską i lekarską, a jednocześnie 
rodzina ma poczucie bezpieczeństwa, 
bo została przeszkolona i wie jak ma 
funkcjonować. Dzięki temu przywraca-

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia. Jest chirurgiem ogólnym i onkologicz-
nym, absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Wciąż podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu 
kongresach, zjazdach i kursach. Prowadzi badania nauko-
we i jest współautorem podręcznika medycznego. Jego 
projekt: „Poprawa opieki nad pacjentami z przewlekłymi 
ranami kończyn dolnych” wyróżniono w konkursie Złoty 
Skalpel 2008, organizowanym przez Puls Medycyny. W 
2012 r. otrzymał Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 
przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą. 

my im normalne funkcjonowanie i może-
my takiego pacjenta spotkać na ulicy i nie 
wiedzieć, że nie ma przewodu pokarmo-
wego i jest żywiony pozajelitowo. Pokarm 
może być podawany nocą. 

— Jak wygląda taki pokarm?

— Pacjent dostaje do domu worki 
ze specjalną mieszaniną. Taki preparat 
jest indywidualnie dobierany dla każdego 
pacjenta. Najpierw precyzyjnie ocenia-
my potrzeby danego organizmu by móc 
przygotować odpowiednią mieszaninę. 
Mamy pacjentów, którzy funkcjonują tak 
już parę lat. Są pacjenci, którzy wymagają 
takiej interwencji stale, ale są też tacy co 

wymagają jej tylko okresowo, kiedy np. 
przygotowujemy pacjenta do operacji i 
musimy wzmocnić go na tyle, by była 
ona dla niego bezpieczna. Skala pro-
blemu jest bardzo duża, a liczba osób 
potrzebujących jest ogromna. Wielu 
pacjentów nie wie, że istnieje możli-
wość interwencji żywieniowej. Sam 
problem jest bagatelizowany i niedo-
ceniany. Przeprowadzone badania po-
kazały, że 40 proc. zgonów pacjentów 
onkologicznych to zgony spowodowa-
ne nie tyle chorobą nowotworową tyl-
ko niedożywieniem. 

— Dziękuję za rozmowę. 
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RUSZ SIĘ 
PO ZDROWIE!

Fizjoterapię w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia wyróżnia holistyczne podej-
ście do pacjenta. Oznacza to, że stan 
umysłu, ducha i ciała wzajemnie na 
siebie wpływają. Należy leczyć cały 
organizm, a nie tylko jego chorą część. 
Pacjenci coraz więcej uwagi przykłada-
ją do możliwości poprawy jakości życia, 
jaki mogą uzyskać dzięki rehabilitacji. 
Nic więc dziwnego, że oferta Fizjote-
rapii w krapkowickim szpitalu cieszy 
się wielkim zainteresowaniem. Usługi 
medyczne wykonywane są przez wy-
kwalifikowany personel medyczny, któ-
rego pracą kieruje dr Alina Radajewska. 
— Oferujemy pełny wachlarz zabiegów 

fizykoterapii, czyli w zakresie elektro-
terapii, ciepłolecznictwa, laseroterapii, 
pole magnetyczne oraz hydroterapię — 
wylicza dr Alina Radajewska. — Do tego 
pełen zakres masażu ręcznego: ma-
saż klasyczny, limfatyczny, sportowy… 
To bogaty zestaw metod, które celują 
w konkretny problem pacjenta — doda-
je. Pełna oferta Fizjoterapii jest dostęp-
na zarówno w ramach NFZ, jak i komer-
cyjnie. Jednak dr Radajewska podkreśla, 
że najbardziej atrakcyjna dla pacjentów 
jest terapia indywidualna, w której wy-
korzystywane są metody specjalne. 
— Tu w narzędzia naszej pracy wchodzi 
metoda McKenziego do usprawniania 

kręgosłupa, metoda PNF — zarówno dla 
pacjentów po urazach ortopedycznych, 
jak i dysfunkcjach neurologicznych. 
Oferujemy też terapię tkanek mięk-
kich, terapię manualną, głęboki masaż 
poprzeczny czy terapię punktów spu-
stowych — wylicza Alina Radajewska. 
Głównym celem i szybko osiąga-
nym efektem przy zastosowaniu 
fizjoterapii jest zmniejszenie do-
legliwości bólowych, co jest głów-
nym priorytetem dla pacjenta. 
— Chory wyraźnie odczuwa swą dolegli-
wość i związany z nią dyskomfort, więc 
pierwsza faza naszej pracy koncentruje 
się właśnie na zmniejszeniu dolegliwo-

Fizjoterapia to przywrócenie maksymalnej sprawności 
fizycznej oraz uśmierzenie różnych bólów pacjenta. 
Dzięki niej nie tylko zwiększa się komfort życia chore-
go, ale także poprawia się jego samopoczucie i nasta-
wienie do życia. 

TERAPIA LUSTRZANA
To nowatorska metoda rehabilitacji wykorzystująca 
lustro do leczenia bólu i zaburzeń funkcjonalnych 
kończyn. Lustro ustawiane jest tak, żeby pacjent nie 
mógł widzieć swojej chorej kończyny, a koncentro-
wał się na obserwacji odbicia zdrowej ręki czy nogi. 
W ten sposób nasz mózg ulega iluzji wzrokowej i 
odbiera informację, że chora kończyna porusza się w 
pełni sprawnie. Dzięki tego rodzaju stymulacji mózg 
przypomina sobie poprawne funkcje chorej kończy-
ny, co znacząco wpływa na przywrócenie utraconych 
funkcji. W Europie terapia ta z powodzeniem stoso-
wana jest w usprawnianiu pacjentów z niedowładem 
po udarze mózgu czy bólach fantomowych.
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ści bólowej — tłumaczy dr Radajewska.
Jej dewizą jest holistyczne podejście 
do pacjenta. — Diagnozujemy pacjenta 
pod kątem ograniczeń funkcjonalnych 
i dysbalansu mięśniowego jaki w ak-
tualnym stanie dany pacjent przejawia 
i na tej podstawie staramy się odwrócić 
zaburzenia — mówi kierownik Fizjote-
rapii. — Staramy się precyzyjnie zdia-
gnozować problem i zniwelować jego 
przyczynę, by dolegliwość nie powró-
ciła. To ważne, bo  jeśli nikt nie zadba 
o utrwalenie nowego wzorca i utrwale-
nie zmiany, jaką się udało wypracować 
na kilku sesjach, dolegliwość wraca — 
mówi dr Alina Radajewska. 

Fizjoterapeuci z KCZ starają się zabez-
pieczyć pacjenta na przyszłość. Pacjent 
musi nauczyć się rozpoznawać swój 
problem i wiedzieć jak może uniknąć 
go w przyszłości, by znowu nie spowo-
dować ostrego stanu. Pracownicy szpi-
tala uczą też pacjentów radzenia sobie 
w codziennym życiu, w zależności od 
obciążeń w pracy zawodowej. 
Dr Alina Radajewska podkreśla też, że 
obok aktywności ruchowej i prawidło-
wego ćwiczenia, powinniśmy również 
pracować z napięciem emocjonalnym, 
bo strona psycho-emocjonalna ma 
ogromny wpływ na nasze tkanki. 
— Stres napięciowy spowodowany 

tempem naszego życia wpływa na 
tkanki miękkie, a co za tym idzie na to, 
co odczuwamy. Często pacjenci mylą te 
objawy z poważnymi dolegliwościami 
somatycznymi podejrzewając się o róż-
ne choroby, bo tkanki miękkie też mogą 
dawać wiele dotkliwych dolegliwości — 
tłumaczy fizjoterapeuta.
Nerwowa sytuacja w pracy i stres w ży-
ciu codziennym powoduje, że mięśnie 
uczą się reakcji na te bodźce i mają cią-
gle podwyższone napięcie. 
— Rolą fizjoterapeuty jest odwrócenie 
błędnego wzorca i wyuczenie nowego, 
prawidłowego — dodaje.

DR ALINA RADAJEWSKA 

Od 2004 r. kieruje Fizjoterapią w Krapko-
wickim Centrum Zdrowia. Po ukończeniu 
studiów rozpoczęła pracę nad doktoratem 
z zakresu rehabilitacji pacjentów neurolo-
gicznych. Zainspirowana pierwszymi artyku-
łami, które pojawiły się w prasie zagranicznej, 
opisującymi terapię lustrzaną, postanowiła 
zgłębić temat i do dziś jest promotorką tej 
nowoczesnej metody rehabilitacji w Pol-
sce. Efekty jej pracy prezentowane były na 
światowym kongresie neurologii w Wiedniu 
(2013 r.), doczekały się też publikacji w za-
granicznych czasopismach medycznych. 
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RATUNEK DLA OKA 

Krapkowicki oddział zakwalifikował się 
do innowacyjnego programu lekowe-
go leczenia zwyrodnienia plamki zwią-
zanego z wiekiem (age related macular 
degeneration — AMD). Zwyrodnienie 
plamki związane z wiekiem to obecnie 
najpowszechniejsza choroba siatków-
ki oka i jedna z najczęstszych przyczyn 
utraty widzenia osób po 50. roku życia. 
Może prowadzić do całkowitej utraty 
widzenia. Występuje w dwóch posta-
ciach: suchej i — bardziej niebezpiecznej 
— wysiękowej. Najnowocześniejszym 
i praktycznie jedynym obecnie skutecz-
nym sposobem leczenia jest terapia do-
szklistkowa anty-VEGF. 

Program finansowany jest przez NFZ, 
a pacjenci włączeni do programu otrzy-
mują nie tylko kompleks wysokospe-
cjalistycznych badań diagnostycznych, 
prowadzenie i monitorowanie procesu 
leczniczego, ale przede wszystkim iniek-
cje doszklistkowymi zastrzykami.

Leczenie w ramach programu odbywa się 
z zastosowaniem innowacyjnych, kosz-
townych substancji czynnych, które nie 
są finansowane w ramach innych świad-
czeń gwarantowanych. Leczenie jest 
prowadzone w wybranych jednostkach 
chorobowych i obejmuje ściśle określo-
ną grupę pacjentów. Pacjenci zakwalifi-
kowani do programów lekowych są le-

czeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji 
podejmuje lekarz placówki posiadającej 
kontrakt w tym zakresie, tj. zespół pod 
kierownictwem dr Michała Kamińskiego, 
rekrutujący się z lekarzy okulistów reno-
mowanych klinik okulistycznych z War-
szawy, Krakowa i Katowic. Opierają się 
na szczegółowych kryteriach włączenia 
do programu.

Leczenie wysiękowej postaci zwyrod-
nienia plamki związanego z wiekiem 
odbywa się innowacyjnym lekiem afli-
berceptem. Rozpoczyna się od jednego 
wstrzyknięcia na miesiąc, przez trzy ko-
lejne miesiące, a następnie lek podaje się 
w postaci jednego wstrzyknięcia co dwa 
miesiące.

Od 2011 r. nasz Oddział Okulistyczny pracuje w systemie chirurgii jednego dnia. Doświadczeni specjaliści 
oraz najnowocześniejszy sprzęt powoduje, że oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pa-
cjentów, a na zabiegi zjeżdżają do Krapkowic osoby z całego regionu. 

PLAMKA ŻÓŁTA 
W obrębie plamki żółtej mamy największe w całej siatkówce skupisko reagujących na światło fotoreceptorów,  od-
powiadających za ostre widzenie kolorów w świetle dziennym. Wraz z wiekiem zaburzony zostaje proces przemiany 
materii w komórkach, m.in. tych w plamce żółtej. Oko traci zdolność do usuwania pozostałości procesów chemicz-
nych, które w nim zachodzą. Pozostałości te odkładają się pod siatkówką powodując zwyrodnienie. W miejscu zaniku 
receptorów — w centralnym punkcie — widzimy czarną plamę, która stopniowo się powiększa.

AMD — OBJAWY
1. Zniekształcenie obrazu, krzywienie 
się, falowanie linii prostych

2. Trudności z czytaniem, kiedy oko 
„gubi” fragmenty wyrazu

3. Słabszy kontrast — kontury przed-
miotów rozmywają się, a obraz staje 
się nieostry

4. Zgaszone barwy — kolory stają się 
mniej nasycone, zlewają się ze sobą

5. Ciemna plama w centrum pola 
widzenia, powiększająca się wraz 
z postępem choroby
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ZABIEG W JEDEN DZIEŃ 

Operacja kojarzy się chorym z długi-
mi przygotowaniami i przynajmniej kil-
kudniowym pobytem w szpitalu. Dziś 
jednak można zrobić operację w ciągu 
jednego dnia dzięki chirurgii krótkoter-
minowej. Obecnie pacjent liczy na szyb-
ką diagnozę, szybkie leczenie i szybki 
powrót do zdrowia i pracy. Im krótszy 
pobyt w szpitalu i okres rekonwalescen-
cji, tym mniej wizyt kontrolnych w po-
radniach i krótszy czas absencji w pracy. 
Oczywiście, zanim pacjent zostanie za-
kwalifikowany do zabiegu musi przejść 
konsultacje i szereg badań diagno-
stycznych. Lekarze oceniają jego stan 
zdrowia, podobnie jak w przypadku 
zabiegów w trybie tradycyjnym. Prze-
ciwwskazaniem do zabiegów może być 
np. cukrzyca, choroby układu krążenia 

czy przewlekłe choroby układu odde-
chowego i hematologiczne. Możliwość 
wykonywania zabiegów operacyjnych w 
trybie jednodniowym jest doskonałym 
rozwiązaniem dla pacjentów, lekarzy i 
całego systemu ochrony zdrowia. Sam 
pomysł zaczerpnięty został z USA i Ka-
nady, gdzie rozwiązywano w ten sposób 
problem przepełnionych szpitali. Do naj-
ważniejszych zalet należy skrócenie cza-
su oczekiwania na zabieg, gdyż pacjent 
nie wymaga hospitalizacji i tym samym 
miejsca na oddziale. Pobyt w szpitalu 
zostaje zredukowany do absolutnego 
minimum, czyli zazwyczaj do 24 godzin. 
W tym czasie chory zostaje przyjęty na 
oddział, ma wykonany zabieg, po którym 
wychodzi do domu. Pacjent unika stresu 
związanego z oczekiwaniem na opera-

cję, zmniejsza się u niego ryzyko zakaże-
nia szpitalnego, szybciej wraca do pełnej 
sprawności i pracy zawodowej. Rekon-
walescencja odbywa się w warunkach 
domowych, a po określonym czasie pa-
cjent zjawia się u lekarza na wizytę kon-
trolną. Zabiegi wykonują doświadczeni 
specjaliści, którzy gwarantują wysoki po-
ziom bezpieczeństwa i najlepszą jakość 
prowadzonego leczenia. Dzięki rozwo-
jowi mikrochirurgii i technik laserowych 
różne zabiegi, w tym okulistyczne, la-
ryngologiczne czy urologiczne, można 
dziś wykonywać w ramach tzw. chirur-
gii jednego dnia, a ich lista wydłuża się 
z roku na rok. Bogatą ofertę zabiegów 
oferowanych w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia znajdą Państwo na kolejnych 
stronach.

Chirurgia Jednego Dnia jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów. To sposób leczenia, który zapewnia pa-
cjentowi wykonanie zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie, najczęściej w ciągu doby. Na pacjentów 
krapkowickiego szpitala czeka bogata oferta zabiegów chirurgii krótkoterminowej.
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Okulistyka
Oddział okulistyczny w Krapkowickim 
Centrum Zdrowia pracuje w systemie 
chirurgii jednego dnia, a jego oferta 
cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród pacjentów. Pracująca 
na oddziale grupa lekarzy okulistów, 
pod kierownictwem dr n. med Micha-
ła Kamińskiego, wykonuje w ramach 
kontraktu z NFZ, jak i komercyjnie, 
operacje zaćmy, witrektomii oraz inne 
skomplikowane zabiegi okulistyczne. 

To właśnie operacje zaćmy są specja-
lizacją zespołu. Kiedy nieleczona cho-
roba postępuje, wzrok pogarsza się 
znacząco, a w zaawansowanych sta-
nach chorobowych może dojść nawet 
do całkowitego zanikania widzenia. 

Zastosowane zabiegi medyczne gwa-
rantują pacjentowi bezbolesność i bez-

stresowość zabiegu, a przede wszyst-
kim szybki powrót do normalnego 
życia i nowy komfort widzenia. Zabieg 
usunięcia zaćmy wykonywany jest w 
warunkach ambulatoryjnych i trwa 
zaledwie kilkanaście minut. Na krap-
kowickim oddziale pacjent spędza w 

sumie tylko kilka godzin.Nie jest po-
trzebna kilkudniowa obserwacja szpital-
na. Po zabiegu pacjent wraca do domu. 

Znakomici i bardzo doświadczeni spe-
cjaliści oraz najnowocześniejszy sprzęt 
powoduje, że na zabiegi zjeżdżają do 
Krapkowic pacjenci z całego regionu.

Urologia 
W KCZ pacjenci mogą poddać się 
zabiegom urologicznym w trybie 
hospitalizacji jednego dnia. Pracą 
zespołu specjalistów kieruje dr n. 
med. Krzysztof Partyka, specjalista 
urolog, który od trzech lat prowa-
dzi w Krapkowicach Oddział Uro-
logii oraz Poradnię Urologiczną.

Najczęściej do urologa trafiają pacjenci 
po 50. roku życia, z przerostem gru-
czołu krokowego, z kamicą moczową i 
objawami stanów zapalnych w drogach 
moczowych. Kolejną grupą pacjentów 
są chorzy z podejrzeniem nowotworów 
układu moczowego, głównie raka pę-
cherza moczowego. W poradni pacjent 
ma wykonywane badania ultrasono-
graficzne przezbrzuszne i przezodbyt-
nicze oraz badania przepływu moczu 
lub — w razie konieczności — biopsje 
prostaty przy podejrzeniu raka. Pa-
cjenci wymagający dalszego leczenia 

zabiegowego kierowani są do opera-
cji na Oddziale Urologii Jednego Dnia.
Urologia jest specjalnością zabiegową 
zajmującą się leczeniem operacyjnym 
chorób układu moczowego i płciowego 
męskiego. W ostatnich latach nastąpił 
olbrzymi postęp w leczeniu małoinwa-
zyjnym. W urologii są to zabiegi endo-
skopowe wykonywane przez naturalne 
otwory ciała, czyli cewkę moczową. W 
ten sposób operowane są m.in. guzy 
pęcherza moczowego i usuwane ka-

mienie z pęcherza i moczowodów. 
Operacje  laparoskopowe wykonywa-
ne w urologii powoli wypierają opera-
cje klasyczne, wymagające rozległego 
nacięcia powłok brzusznych w celu 
dotarcia do nerki lub moczowodu. W 
laparoskopii  poprzez niewielkie nacię-
cie skórne usuwa się kamienie z dróg 
moczowych, torbiele nerek czy żylaki 
powrózka nasiennego. Pacjent w pierw-
szej dobie po operacji  opuszcza szpital 
i pozostaje w kontroli ambulatoryjnej.

BEZPIECZNIE I SZYBKO
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Ambitny zespół Oddziału Chirurgii 
KCZ wciąż poszerza ofertę zabie-
gową, z której korzystają nie tylko 
pacjenci z regionu. Nowoczesne 
materiały, nowoczesny sprzęt i do-
świadczenie personelu medycznego 
przekładają się na wysokie notowa-
nia oddziału i zaufanie pacjentów. 

Doświadczony zespół chirurgów sta-
wia na małoinwazyjną metodę la-
paroskopową, m.in. przy usuwaniu 
wyrostka robaczkowego, śledziony, 
leczeniu perforowanych wrzodów żo-
łądka. Wykonywane są również zabie-
gi z chirurgii endokrynologicznej, czyli 
usuwania tarczyc i przytarczyc. Zna-
komici endoskopiści zajmują się także 
usuwaniem polipów w jelicie grubym 
i żołądku. Kierowany przez Grzegorza 

Krasowskiego Oddział Chirurgii z dnia na 
dzień zdobywa coraz większą renomę, 
dzięki wprowadzaniu najnowocześniej-
szych technik zabiegowych i poszerza-
niu listy chorób, które mogą być leczone 

szybko i skutecznie metodą chirurgiczną. 
Coraz częściej odczuwają to pacjen-
ci, którzy dzięki bogatej ofercie zabie-
gowej nie muszą już szukać pomocy 
w innych, odległych ośrodkach. 

Chirurgia

Otolaryngologia
Od ponad roku przy KCZ pracują spe-
cjaliści otolaryngolodzy, którzy zajmu-
ją się diagnostyką i leczeniem chorób 
nosa i zatok przynosowych, chorób 
gardła, krtani i ślinianek, zaburzenia-
mi słuchu i szumami usznymi, zawro-
tami głowy i zaburzeniami równowagi. 

Jednym z częstszych zabiegów laryn-
gologicznych wykonywanych w KCZ 
u dzieci jest usuwanie trzeciego mig-
dałka, z ewentualnym przecięciem 
migdałów bocznych. Zabieg udrażnia 
nosogardło i tor oddechowy, popra-
wia też wentylację trąbki słuchowej, 
dzięki czemu dziecko lepiej słyszy i 
kończą się kłopoty z wysiękowym za-
paleniem ucha. Usuwanie migdałów 
podniebiennych dotyczy również osób 
starszych skarżących się na kłopoty z 
przełykaniem, chrapaniem czy angi-
nami. Po zabiegu, po kilkugodzinnej 
obserwacji, jeśli pacjent jest w do-
brej kondycji, może wrócić do domu. 

Zespół laryngologów prowadzi rów-
nież leczenie chrapania metodą PIL-
LAR, który to zabieg jest skutecznym 
sposobem leczenia przewlekłego chra-
pania, a także bezdechu sennego. Po-
lega na umieszczeniu w podniebieniu 
miękkim trzech niewielkich implantów 
wykonanych z poliestru, które wzmac-
niają podparcie podniebienia miękkiego 
i podtrzymują je dzięki czemu nastę-
puje osłabienie drgań tkanek objawia-
jących się jako chrapanie. Zabieg trwa 
około dwudziestu minut, a większość 

pacjentów powraca do normalnego 
trybu życia jeszcze tego samego dnia. 
U dorosłych katar z zaburzeniem droż-
ności nosa zwłaszcza taki, który nawra-
ca może być spowodowany np. skrzy-
wioną przegrodą nosa, polipami w nosie 
lub przerostem małżowin nosowych, 
a wówczas rozwiązaniem bywa inter-
wencja chirurgiczna. Tu również z po-
mocą przychodzi doświadczony zespół 
specjalistów kierowany przez dr Korne-
lię Bernacką, która podkreśla, że zabiegi 
laryngologiczne poprawiają funkcje or-
ganizmu, by potem mógł walczyć sam. 



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


