
W
kolejnym artykule z cyklu pre-
zentacji placówek specjalizujà-
cych si´ w leczeniu NTM,
przedstawiamy Klinik´ Gineko-

logii i Ginekologii Onkologicznej Wojsko-
wego Instytutu Medycznego w Warszawie.
OÊrodek ten ma znaczàce osiàgni´cia w le-
czeniu nietrzymania moczu u kobiet.

Lekarze
Klinikà kieruje prof. W∏odzimierz Bara-

nowski, specjalista po∏o˝nictwa i ginekolo-
gii oraz specjalista onkologii ginekologicz-
nej, a od 2008 r. prezes - elekt Sekcji Urogi-
nekologii Polskiego Towarzystwa Gineko-
logicznego. W Klinice zatrudnionych jest
17 lekarzy, w tym: jeden doktor habilitowa-
ny, szeÊciu specjalistów ginekologii i po∏o˝-
nictwa, jeden konsultant ds. endokrynolo-
gii ginekologicznej oraz oÊmiu lekarzy
w trakcie specjalizacji.

Leczenie
Klinika dysponuje 32 ∏ó˝kami, dwiema

salami operacyjnymi, jednà salà histerosko-
powà, punktem konsultacyjnym, pracow-
nià urodynamicznà i ultrasonograficznà.
Pracownia urodynamiczna wyposa˝ona jest
w sprz´t wysokiej jakoÊci. Jej obsad´ stano-
wi czterech wykwalifikowanych asystentów
oraz jedna piel´gniarka. W pracowni wy-
konuje si´ ponad 500 badaƒ rocznie. Pra-
cownia s∏u˝y ponadto jako punkt konsulta-
cyjny i poradnia dla kobiet z nietrzyma-
niem moczu, gdy˝ zapewnia mo˝liwoÊç
wielokrotnych wizyt kontrolnych, w tym
pooperacyjnych. Do Kliniki przyjmuje si´
oko∏o 4 tysi´cy pacjentek rocznie. 

Na podstawie wywiadu oraz wyniku bada-
nia urodynamicznego do operacyjnego lecze-
nia nietrzymania moczu  kwalifikowanych jest
oko∏o 220 pacjentek rocznie. Wykonuje sí
u nich ró˝ne operacje z zastosowaniem taÊm
polipropylenowych. Najpopularniejszymi
technikami operacyjnymi sà podwieszenie
cewki z dost́ pu przez otwory zas∏onione
(oko∏o 150 rocznie) oraz z dost́ pu za∏onowe-
go (oko∏o 70 rocznie). Od listopada 2006 roku

zosta∏a wprowadzona ma∏oinwazyjna techni-
ka implantacji slingu tzw. TVT SECUR,
z mo l̋iwoÊcià przeprowadzenia go w znieczu-
leniu miejscowym. Do chwili obecnej wyko-
nano oko∏o 100 zabiegów tà technikà. 

W Klinice pacjentki mogà skorzystaç
z najnowszych osiàgni´ç naukowych  prak-
tycznych w dziedzinie, chirurgii rekon-
strukcyjnej dna miednicy z zastosowa-
niem materia∏ów syntetycznych, takich
jak siatki polipropylenowe (Prolift) lub
ksenogenicznych jak  p∏aty kolagenowe
(Pelvicol). W 2007 roku wykonano 200
operacji z zastosowaniem Proliftu, w tym
60 w celu korekcji wypadania narzàdu
rodnego, 90 przy obni˝eniu przedniej i 40
przy obni˝eniu tylnej Êciany pochwy. Z za-
stosowaniem Pelvicolu przeprowadzono
oko∏o 40 operacji. 

– W ramach badaƒ klinicznych przeprowa-
dzanych w Klinice pacjentki mogà skorzystaç
z leczenia zaburzeƒ statyki narzàdu rodnego oraz
wysi∏kowego i naglàcego nietrzymania moczu.
Klinika jest gotowa do wprowadzenia nowych
technik operacyjnych. Obecnie trwa rekrutacja
pacjentek z ci´˝kà postacià nietrzymania moczu
zwiàzanà z niewydolnoÊcià zwieracza (ISD) do
wszczepienia sztucznego zwieracza cewki moczo-
wej lub zastosowania tzw. mikro - balonów – mó-
wi kierownik Kliniki, prof. Baranowski.  

Klinika przyjmuje pacjentki z ca∏ej Pol-
ski, w tym te pacjentki, u których zaistnia∏y
trudnoÊci diagnostyczne lub dotychczasowe
leczenie zakoƒczy∏o si´ niepowodzeniem. 

Dzia∏alnoÊç
dydaktyczno-naukowa

Profesor W∏odzimierz Baranowski jest
autorem wielu publikacji dotyczàcych nie-
trzymania moczu, technik jego leczenia

oraz wspó∏autorem podr´czników z zakre-
su ginekologii i uroginekologii. Dzi´ki
uczestnictwu w mi´dzynarodowych konfe-
rencjach i szkoleniach z zakresu diagnosty-
ki i leczenia nietrzymania moczu mo˝liwe
jest szkolenie zespo∏u na Êwiatowym pozio-
mie, co umo˝liwia optymalnà pomoc pa-
cjentom. 

W Klinice organizowane sà liczne kur-
sy, szkolenia i warsztaty jedno lub dwu
dniowe z udzia∏em goÊci z kraju  i zagrani-
cy. W 2007r odby∏y si´  kursy: „Ma∏oin-
wazyjne metody operacyjnego leczenia
wysi∏kowego nietrzymania moczu u ko-
biet - system TVT Secure“,  „TVT Se-
cur+IVS“, „IVS“, a tak˝e liczne kursy
i szkolenia endoskopowe z udzia∏em mi´-
dzy innymi prof. Bettocchi oraz prof. Mi-
relli , „Nowoczesne technologie w histe-
roskopii diagnostycznej i operacyjnej“,
„Histeroskopia diagnostyczna i operacyj-
na“, „Zaawansowane techniki laparosko-
powe w ginekologii“, „Therma choice“,
oraz II Mi´dzynarodowe Warsztaty Wi-
deochirurgii „Chirurdzy Ginekologom-
Ginekolodzy Chirurgom“. We wszyst-
kich kursach w 2007 roku uczestniczy∏o
ponad 500 osób. Ponadto organizowano
indywidualne szkolenia z diagnostyki uro-
dynamicznej. 

W bie˝àcym roku odby∏y si´ równie˝
pierwsze warsztaty p.t. „Good urodynamic
practice - Dobra praktyka urodynamicz-
na“, w której uczestniczy∏o oko∏o 30 osób.
Asystenci Kliniki biorà udzia∏ w wielu
szkoleniach i konferencjach krajowych oraz
mi´dzynarodowych. 

Doktor habilitowana Ma∏gorzata Jerzak
bada odpowiedê immunologicznà na obec-
noÊç siatek polipropylenowych, w tym slin-
gów. 
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