GINEKOLOGÓW
WALKA
Z RAKIEM
Walka z chorobami nowotworowymi to jedno z najpoważniejszych zadań
z jakimi zmaga się współczesna medycyna. Na raka umiera co czwarty Europejczyk.
W Polsce odnotowuje się rocznie ponad 4000 przypadków raka szyjki macicy
oraz prawie 2000 zgonów w wyniku tej choroby.
Każdego dnia z powodu raka szyjki macicy umiera 5 Polek.
Polska jest na ostatnim, najgorszym miejscu w Europie pod
względem liczby nowych przypadków tego raka, ale lekarze przekonują, że tak być nie musi. Sporej
liczbie zachorowań można zapobiec lub skutecznie je wyleczyć.
Do takich działań przygotowani są
lekarze Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W II połowie 2015 r. Oddział Ginekologiczno-Położniczy
rozszerzył zakres świadczonych
usług w zakresie onkologii w powstałym Pododdziale Ginekologii
Onkologicznej. W oddziale na stałe pracuje 2 lekarzy (z nowo powstałą specjalizacją ginekologii
onkologicznej), co oznacza, że
oddział wypełnił wymagania stawiane jednostkom z ambicjami
wykonywania pełnego zakresu
procedur onkologicznych.
– To bardzo oczekiwana przez nasze obecne i potencjalne pacjentki informacja (szczególnie te
z północy regionu), które do tej
pory często na leczenie musiały
wyjeżdżać do ościennych województw. Teraz wszystko mają na
miejscu – mówi Mariusz Brych
– ordynator Oddziału PołożniczoGinekologicznego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
w gorzowskim szpitalu.
Dzięki nowym możliwościom Oddział Położniczo-Ginekologiczny
(który realizuje świadczenia medyczne na III poziomie referencyjności – przyznawanym oddziałom

świadczącym usługi medyczne na
poziomie klinicznym) oferuje pełną diagnostykę i leczenie operacyjne
nowotworów
narządu
rodnego (szyjki macicy, trzonu
macicy, jajowodu a także sromu).
Kobiety po zakończonym leczeniu
operacyjnym są w ramach konsyliów onkologicznych kierowane do
dalszego leczenia systemowego
w Oddziale Onkologii Klinicznej
z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii naszego szpitala lub jednym z oddziałów radioterapii
w Poznaniu, Szczecinie czy Zielonej Górze.
Każda z podopiecznych oddziału
może wybrać najbardziej dla niej
dogodną placówkę medyczną,
gdzie leczenie będzie kontynuowane, bo komfort psychiczny pacjentek to jeden z kluczy do
sukcesu w procesie leczenia.
– Teraz nam, a właściwie naszym
pacjentkom do w pełni kompleksowego leczenia brakuje już tylko
możliwości korzystania z radioterapii. Mamy jednak nadzieję, że
i tę barierę pokonamy i na terenie
szpitala powstanie Gorzowskie
Centrum Onkologii, w którym będzie miejsce dla ośrodka radioterapii – dodaje dr Brych.
Poszerzenie zakresu działania oddziału o pododdział onkologiczny
to nie jedyna zmiana jaką przechodzi Oddział Położniczo-Ginekologiczny w gorzowskim szpitalu.
Do tej pory specjaliści ginekolo-

dzy posiadali uprawnienia do
kształcenia ginekologów położników w zakresie podstawowym (takich miejsc na oddziale było 5).
Teraz przed ordynatorem i jego
współpracownikami stoi nowe wyzwanie. Dzięki przychylności konsultanta wojewódzkiego prof. dr
hab. n. med. Andrzeja Roszaka
oraz prof. dr hab. med. Zbigniewa
Kojsa – krajowego konsultanta ginekologii onkologicznej oraz uzyskaniu akredytacji Ministra Zdrowia
i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Lekarzy oddział otrzymał uprawnienia do
prowadzenia szkoleń lekarzy w zakresie ginekologii onkologicznej.
Pierwsze osoby startują już wiosną 2016 roku. Nowych umiejętności będzie się uczyło dwóch
lekarzy.
Spośród 12 lekarzy specjalistów
z zakresu ginekologii i położnictwa
pracujących na oddziale dwoje już
teraz ma specjalizację z zakresu
ginekologii onkologicznej.
– Jeden z nich pracuje także
w przyszpitalnej poradni onkologicznej, gdzie dokonywana jest
wstępna diagnostyka pacjentek
w warunkach ambulatoryjnych.
Tam też odbywają się konsultacje
po wypisaniu z oddziału (zgodnie
z zasadą follow up, czyli obserwacji pacjentek po radykalnym leczeniu onkologicznym).
Monitorowanie stanu zdrowia pacjentek po tego typu zabiegach
trwa do 5 lat (przez 2 lata kontrole

odbywają się raz na kwartał,
w późniejszym okresie co pół roku) – dodaje szef gorzowskich ginekologów.
Specjaliści z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wielospecjalistycznego
Szpitala
Wojewódzkiego każdego roku
operowali ok. 80 pacjentek z problemami onkologicznymi. Dzięki
rozbudowie bloku operacyjnego
szpitala o trzy dodatkowe sale lekarze zyskają możliwość częstszego dostępu do sali operacyjnej
i zwiększenia liczby zabiegów (teraz wykonuje się je 3 razy w tygodniu, niebawem operacje planowe
będzie można wykonywać przez 5
dni w tygodniu).
Oddział Położniczo-Ginekologiczny współpracuje również z poradnią
Genetyki
Onkologicznej
prowadzoną przez prof. Jana Lubińskiego – znanego genetyka,
który prowadzi badania kobiet obciążonych genetycznym ryzykiem
zachorowania na nowotwory złośliwe. Dzięki temu chorobie można
zapobiec, zanim jeszcze pojawią
się jej pierwsze objawy.
W zakresie leczenia onkologicznego Oddział Położniczo-Ginekologiczny gorzowskiego szpitala
realizuje procedury zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
(PTGO) oraz Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej
(ESGO).
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