Nowe metody walki z nowotworami kobiet
Na częśś cś ginekologiczną Oddziału Połozż niczo-Ginekologicznego z Pododdziałem
Ginekologii Onkologicznej oraz Diagnośtyki i Leczenia Niepłodnośś ci w
Wielośpecjaliśtycznym Szpitalu Wojewoś dzkim w Gorzowie Wlkp. trafiają pacjentki z
roś zż nego rodzaju chorobami kobiecymi. Lekarze ginekolodzy rocznie operują tu prawie
1000 kobiet, częśś cś z nich ze wśkazanś onkologicznych. Jednak najczęśtśzą chorobą
kobiecego narządu rodnego, z jakimi śpotykają śię lekarze ginekolodzy (nie tylko w
gorzowśkim śzpitalu) śą mięśś niaki macicy. To nowotwory niezłośś liwe, ktoś re przybierają
pośtacś łagodnych guzoś w. Choroba dotyka co trzecią kobietę niezalezż nie od wieku, chocś
śtatyśtycznie częśś ciej dotyczy kobiet w okreśie rozrodczym. Mięśś niaki macicy rozwijają
śię długo i powoli, nie powodując przerzutoś w. Zazwyczaj nie wywołują zż adnych
objawoś w. Lekarze z gorzowśkiej lecznicy wprowadzili nowe metody leczenia tej
choroby.
Pośtęp w medycynie powoduje, zż e coraz mniej operacji ginekologicznych wymaga
rozległego nacięcia śś ciany jamy brzuśznej. Do coraz więkśzej liczby zabiegoś w
wykorzyśtywana jeśt technika laparośkopowa, ktoś ra jeśt mniej inwazyjna i bardziej
przyjazna dla Pacjentek. Tę technikę wykorzyśtują tezż lekarze pracujący na oddziale
połozż niczo-ginekologicznym gorzowśkiego śzpitala. Powoduje ona mniejśzą utratę krwi
podczaś zabiegu i mniej tzw. powikłanś okołooperacyjnych. Jedną z jej głoś wnych zalet
jeśt znaczne śkroś cenie czaśu pobytu w śzpitalu i rekonwaleścencji po zabiegu. W
gorzowśkim śzpitalu tego typu leczenie śtośuje śię z wykorzyśtaniem morcelatora, ktoś ry
„mieli” zmiany, po to, by jak najmniej inwazyjnie wydobycś chorą tkankę z jamy
brzuśznej. Tę metodę gorzowścy ginekolodzy z powodzeniem śtośują od ponad 3
mieśięcy.

- Na śś wiecie jeśt to obecnie powśzechnie śtośowany śpośoś b pośtępowania w łagodnych
śchorzeniach narządu rodnego. Tezż chcemy iśś cś tą drogą – moś wi Krzyśztof Kaczmarek –
kierownik Oddziału Połozż niczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Ginekologii
Onkologicznej oraz Diagnośtyki i Leczenia Niepłodnośś ci w gorzowśkim śzpitalu. -

Pierwśzą pacjentką, u ktoś rej wykonaliśś my zabieg z wykorzyśtaniem morcelatora była
50-letnia kobieta. Pacjentka juzż w drugiej dobie po zabiegu mogła wyjśś cś do domu.
W gorzowśkim śzpitalu ginekolodzy śtawiają na zabiegi laparośkopowe. Tą metodą
wykonuje śię tezż operacje hiśterektomii, czyli uśunięcia macicy. Są one wykonywane
między innymi przy rozpoznaniu nowotworu błony śś luzowej macicy - raka
endometrium. Pierwśze tego typu zabiegi metodą laparośkopową w gorzowśkim
śzpitalu wykonano pod koniec pazś dziernika 2017 roku. Od tamtej pory lekarze
zaśtośowali tę metodę u kilku innych kobiet ze zmianami nowotworowymi narządoś w
rodnych.

