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TU MAMY MOGĄ CZUĆ SIĘ
BEZPIECZNIE
Ginekologia i położnictwo to jeden z największych i najładniejszych oddziałów
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dysponuje
aż 50 łóżkami, w tym 16 na pododdziale
patologii ciąży, 22 na pododdziale połogowym i 12 łóżkami na ginekologii.
W skali szpitala właśnie tu trafia najwięcej
pacjentek. Rocznie oddział przyjmuje
prawie 3,5 tysiąca kobiet. Co trzecia
z nich decyduje się tu wydać na świat
swoje dziecko.
Dzięki przeprowadzonemu kilka lat temu
remontowi, którego ostateczny koszt zamknął się kwotą 5 milionów złotych
(część pieniędzy pochodziła z funduszy
unijnych), oddział stał się wizytówką szpitala. Ma jeden z najlepiej wyposażonych
oddziałów ginekologiczno-położniczych
w północnej części województwa.
– Panie, które zdecydują się urodzić
dziecko tutaj, mogą liczyć na pomoc nie
tylko świetnie przygotowanych do pracy
lekarzy, ale też specjalistycznego sprzętu, o którym inne placówki tego typu mogą tylko pomarzyć. Pacjentki rodzą
w komfortowych warunkach. Panie, które rodziły jeszcze 5 lat temu, dziś z pewnością nie poznałyby tego miejsca
– zachwala oddział Mariusz Brych – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Podczas remontu blok porodowy został
całkowicie przebudowany. Teraz znajduje się w nim 6 pojedynczych sal porodowych. Jedna z nich jest wyposażona
w wannę do imersji wodnej, czyli porodów w wodzie. Póki co większość pań
korzysta z niej tylko w pierwszej fazie porodu do łagodzenia bólu. Ale w ten sposób na świat w gorzowskim szpitalu
przychodzi kilkanaście maluszków rocznie.
Oddział stara się, aby więź rodzicielska
z przychodzącym na świat dzieckiem była jak najsilniejsza. Stąd osobny pokój do
porodów rodzinnych.
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– Nikomu, kogo wskaże pacjentka, nie
ograniczamy możliwości uczestniczenia
w cudzie narodzin. To bardzo ważna
chwila nie tylko dla matki. Obecność podczas porodu bardzo wzmacnia więź ojca
z maluszkiem. Chcemy mieć w tym swój
udział, ale muszę dodać, że zgodę na poród rodzinny dajemy tylko wtedy, kiedy
nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych – mówi ordynator.
Dumą oddziału położniczego-ginekologicznego jest trakt porodowy. Całe jego
wyposażenie to sprzęt spotykany w szpitalach klinicznych nie tylko w Polsce. Jednym z jego głównych atutów jest system
monitoringu okołoporodowego, który
umożliwia nadzorowanie pacjentek w salach porodowych i na patologii ciąży
przez całą dobę. System pozwala na obserwację zapisów KTG (monitorujących
stan płodu na podstawie zapisu pracy
serca dziecka i skurczów macicy kobiety
w ciąży). A to jeszcze nie wszystko. Pacjentki bardzo sobie chwalą bezprzewodowe głowice do aparatów KTG.
Przypominają trochę telefony komórkowe
i co ważne dla pacjentek, pozwalają na
pełną swobodę ruchów, co oznacza, że
panie nie muszą wielu godzin spędzać
w łóżku, a jednocześnie są pod stałym
nadzorem lekarzy i położnych.
Rodzące się maluszki i ich mamy tu mogą się czuć się naprawdę bezpiecznie.
Gorzowska porodówka jest jedną z nielicznych, która ma aparat wykonujący
EKG serca dziecka w trakcie porodu.
Na oddziale położniczym gorzowskiego
szpitala od lat jest stosowany system rooming-in, który oznacza nieprzerwany
kontakt noworodka i jego matki. W zapomnienie odeszły już czasy, gdy dziecko dawało się matce co 3 godziny, tylko
na karmienie. Teraz matki ze swoimi maluszkami (o ile pozwala na to stan ich
zdrowia) mogą przebywać przez całą dobę od porodu aż do wypisu ze szpitala.
Ta metoda sprawowania opieki sprzyja
prawidłowemu wzbudzaniu laktacji.

O krok od kliniki
Od dział Gi ne ko lo gicz no-Po łoż ni czy
ma dru gi (w trzy stop nio wej ska li) stopień re fe ren cji. Sta ra się o III sto pień.
To ozna cza, że le cze nie na tym oddzia le już nie dłu go bę dzie się od by wa ło
na
ta kim
po zio mie
jak
w kli ni kach.
– W praktyce dla pacjentek gorzowskiego szpitala oznacza to zwiększenie dostępności do diagnostyki i leczenia
w zakresie ginekologii, poszerzenie zakresu operacji, które będą wykonywane
w oddziale, a czas oczekiwania na niektóre zabiegi może się znacznie skrócić
– mówi Adam Ostrowski, z-ca dyrektora
ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. sp. z o.o.

Bezpieczeństwo
w każdym calu
Dzieci przychodzące na świat w gorzowskim szpitalu mogą czuć się w pełni bezpieczne.
Oddział
Ginekologiczno
-Położniczy ściśle współpracuje z Oddziałem Noworodkowym, który ma także Pododdział Intensywnej Opieki nad
Noworodkiem. Trafiają tu dzieci z najmniejszą wagą urodzeniową i takie, które mają problemy z oddychaniem czy
krążeniem. Są też pacjenci, którzy rodzą
się z wadami rozwojowymi. Po niezbędnej diagnostyce są oni poddawani operacjom na Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
a po zabiegu znów trafiają na Oddział
Noworodkowy.
– Rocz nie tra fia do nas 1400 dzie ci.
Naj mniej szy pa cjent, któ rym się opiekowaliśmy, miał zaledwie 450 g. Z wielo ma ro dzi ca mi na szych pa cjen tów,
których życie tuż po porodzie było zagrożone, kontakt mamy do dziś. Dostaje my od nich zdję cia. Ro dzi ce chwa lą
się swoimi pociechami, pokazują nam,
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jak wspólnie z dziećmi uprawiają sport.
Ta kie wy ra zy sym pa tii są dla nas bardzo cen ne. Wie my, że na sza cięż ka
praca ma sens – mówi Hanna Chrystyniak – kierownik Oddziału Noworodkowego.
Dzięki ostatnim zakupom szpitalnej
spółki oddział wzbogacił się o cztery nowe stanowiska do intensywnej terapii
noworodków (osiem kardiomonitorów,
cztery nowe inkubatory do intensywnej
terapii, dwa respiratory do nieinwazyjnej
wentylacji i dwa do wentylacji polegającej na wprowadzeniu do tchawicy specjalnej rurki, która umożliwia podawanie
niezbędnych do życia gazów, m.in. tlenu).
– Wkrótce oddział będzie też dysponował
18 pompami infuzyjnymi oraz nowoczesnym aparatem ultrasonograficznym
(USG). Już się rozpoczęła procedura
przetargowa – dodaje Hanna Chrystyniak.
Specjaliści neonatolodzy w gorzowskim
szpitalu asystują przy każdym porodzie.
Oddział od listopada 2008 roku ma III stopień referencyjności. To znaczy, że od ponad 6 lat poziom leczenia jest tu równy
klinice.

Ginekologia
wciąż się rozwija
Na pododdział ginekologii w gorzowskim
szpitalu trafiają pacjentki z różnego rodzaju chorobami kobiecymi. Część z nich
to panie, które walczą z nowotworem. Lekarze ginekolodzy rocznie operują tu prawie 1000 kobiet, część z ich ze wskazań
onkologicznych. U wszystkich pacjentek
z podejrzeniem choroby nowotworowej
jajnika wykonywane są śródoperacyjne
badania histopatologiczne, dzięki którym
jeszcze w czasie zabiegu można szybko
ocenić badane fragmenty tkanki, co może istotnie wpłynąć na dalsze postępowanie chirurgiczne.
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