W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 L I S T O P A D A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

5

TUW PZUW podarował szpitalowi w Jastrzębiu-Zdroju 40 tys. złotych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup aparatury endoskopowej do badania przewodu pokarmowego. – Mamy
pieniądze na sfinansowanie połowy kosztów zakupu urządzenia – mówi G rażyna K uczera ,
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Nie należy się bać. Należy się badać

XXJak nic nie boli, to jestem zdrowy. W przypadku przewodu pokarmowego ta zasada
się nie sprawdza?
– Może tak, może nie. Dopiero badanie
endoskopowe może być podstawą do postawienia diagnozy albo wykluczenia zmian
chorobowych. W 2016 roku wykonaliśmy
1868 badań. Rozpoznano 30 nowotworów,
48 wrzodów i 289 zmian przednowotworowych. Od stycznia do września 2017 roku
łącznie wykonano 1288 badań. Wykryto 30
chorób nowotworowych, u 35 pacjentów wykryto wrzody, u 100 pacjentów zdiagnozowano stan przedrakowy, a u 250 pacjentów
stwierdzono zapalenie.
XXZ tej statystyki wynika, że choroby przewodu pokarmowego są dość powszechne.
Trzeba się bać.
– Nie trzeba się bać. Trzeba się badać.
Szpital w Jastrzębiu-Zdroju jest przygotowany
do tego i dlatego zachęcam do wykonania
badań.
XXMogę chodzić zdrowy i nagle umrzeć?

– Zbyt późne rozpoznanie oznacza, że leczenie jest nieskuteczne.
XXMieszkańcy Śląska są szczególnie
zagrożeni?
– W latach 2012–2014 w województwie
śląskim stwierdzono 1722 zgony z powodu
chorób dolnego odcinka układu trawiennego,
z których 80,1 proc. dotyczyło osób w wieku
65 lat i starszym. Jednak proszę się nie bać.
Badanie, wcześnie podjęte leczenie, a przede
wszystkim zdrowy tryb życia pozwalają
uniknąć najgorszego. Nasi lekarze służą radą
każdemu, kto się do nich zgłosi. Badaniem

przesiewowym w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego jest właśnie kolonoskopia. Jej zaletą jest to, że wystarczy ją zrobić
raz na 10 lat.
XXZachęca pani do badania. Jednak może
się okazać, że pacjent usłyszy: Proszę przyjść
za pół roku, bo limit został wyczerpany.
– Nie powinno być takiej sytuacji. Realizujemy program badań profilaktycznych
organizowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Owszem, w ramach tego programu są określone limity, ale mamy także podpisany aneks,
w którym jest gwarancja, że jeżeli będzie więcej pacjentów, niż określają to limity, przyjmiemy ich, a szpital dostaje zwrot pieniędzy
za przeprowadzone badania. To oznacza,
że praktycznie limitów ustalanych przez NFZ
nie ma. Musimy się zmieścić w wydatkach
oddziału i udaje nam się to. Jednak jest problem, że po każdym badaniu musimy poddać
urządzenie sterylizacji.
XXNie ma urzędowych limitów, ale są ograniczenia wynikające z przyczyn technicznych. Dla pacjenta to oznacza to samo –
musi czekać.
– Jednak na razie nie powinien czekać
dłużej niż miesiąc. W szpitalu pracują lekarze, którzy mają odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie pozwalające na wykonywanie badań endoskopowych górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego. Ostatnio
udało nam się zatrudnić kolejnego lekarza.
Braków kadrowych praktycznie nie ma. Zespół
lekarzy i pielęgniarek jest świetnie przygotowany. W skład zespołu wchodzą także lekarz
anestezjolog i pielęgniarka ze specjalizacją
anestezjologiczną.
Pracownia jest tak zorganizowana,
że jedno urządzenie jest sterylizowane, a kolejne pracuje. Mamy trzy urządzenia. Jeden
aparat jest już wyeksploatowany, ma sześć
lat. Dlatego tak ważne są dla nas pieniądze
otrzymane od TUW PZUW. W tym roku
zakupiliśmy jedno urządzenie ze środków
własnych. Dwa pozostałe zostały zakupione
przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Teraz przygotowujemy się do zakupu kolejnego urządzenia, właśnie ze środków TUW
PZUW. Fundusz w ramach współpracy ze
swoimi klientami daje również możliwość
dofinansowania działań prewencyjnych, mających na celu poprawę zarządzania ryzykiem
na terenie szpitala.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, która umożliwiła nam między innymi złożenie
wniosku o dofinansowanie zadania prewencyjnego w ramach funduszu TUW PZUW. Po
jego pozytywnym rozpatrzeniu otrzymaliśmy
40 tys. złotych na dofinansowanie zakupu
wideogastroskopu.
XXCo trzeba zrobić, żeby wykonać takie
badanie?
– W celu umówienia się na wizytę specjalistyczną w ramach NFZ potrzebne będą:
dowód osobisty, dokument skierowania do gabinetu specjalistycznego wystawiony przez lekarza rodzinnego i poprawny wpis w systemie
eWUŚ. Wszystkie informacje są na stronie
internetowej.

XXTo bardzo nieprzyjemne badanie?

– Nie jest bolesne. Jest nieprzyjemne, ale
warto pokonać barierę lęku, żeby poznać stan

swojego zdrowia. Powtórzę: nie należy się bać.
Należy się badać.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

ARCHIWUM

XXNowy Górnik: Jeżeli szpital kupi nowy
endoskop, mieszkańcy regionu jastrzębskiego będą zdrowsi?
Grażyna Kuczera: Będą zdrowsi, jeżeli będą
korzystać z badań przeprowadzanych w naszej przyszpitalnej pracowni endoskopowej
na Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym.
Dzięki nowoczesnej aparaturze wykonujemy diagnostykę i zabiegi endoskopowe.
Poddawanie się badaniom jest bardzo istotne,
ponieważ choroby górnego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego często rozwijają się
bez przykrych dolegliwości.

– Wykrycie choroby we wczesnym stadium znacząco zwiększa prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia.
Osoby poddające się badaniom kontrolnym dają sobie szansę na zdrowe życie – mówi Katarzyna
Mrzygłód-Huras, lekarz zarządzający Oddziałem Gastrologiczno-Wewnętrznym (pierwsza z prawej)
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