
Wbie˝àcym numerze Kwartalni-
ka NTM prezentujemy pla-
cówki na terenie województwa

podkarpackiego, w których mo˝na
wykonaç zabieg z u˝yciem taÊm na nie-
trzymanie moczu. 

Z danych statystycznych wynika, ˝e
jest to najbardziej powszechna meto-
da pomocy kobietom, które borykajà
si´ z tym problemem. Cechuje si´ ona
bowiem wysokim odsetkiem skutecz-
noÊci i umo˝liwia szybki powrót do
˝ycia zawodowego u operowanych pa-
cjentek. Nale˝y podkreÊliç, ˝e opera-
cje wykonywane przy schorzeniu, ja-
kim jest nietrzymanie moczu, sà za-
wsze poprzedzane badaniem urodyna-
micznym. 

Na terenie województwa podkar-
packiego, zabiegi z u˝yciem taÊm wy-
konywane sà  g∏ównie na oddzia∏ach
ginekologicznych. Niestety, nie wszy-
scy ordynatorzy oddzia∏ów ginekolo-
gicznych wyrazili zgod´ na ujawnia-
nie danych odnoÊnie zabiegów inwa-

zyjnych, zas∏aniajàc si´ tajemnicà za-
wodu.

Na szczególne wyró˝nienie w tym
zestawieniu, zas∏ugujà szpitale w Miel-
cu, ¸aƒcucie oraz Nisku. Czas oczeki-
wania na zabieg nie przekracza 14 dni.
W niektórych przypadkach pacjentka
po badaniu urodynamicznym, jest
poddawana operacji w ciàgu 48 go-
dzin, w trybie hospitalizacji jedno-
dniowej.

Analizujàc dane statystyczne woje-
wództwa podkarpackiego, którego
liczba ludnoÊci wynosi 2 097 338 tys.
osób, kobiety stanowià 1 072 228.
Niestety, za tak wysokà liczbà ludno-
Êci, nie idzie proporcjonalna liczba
wykonywanych zabiegów operacyj-
nych. W województwie podkarpac-
kim przeprowadzanych jest oko∏o 250
zabiegów w skali roku, czyli nadal bar-
dzo ma∏o. Jednym z czynników, który
ma wp∏yw na obecny stan, jest niedo-
stateczna wiedza pacjentek na temat
leczenia oraz diagnostyki NTM.
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L E C Z E N I E O P E R A C Y J N E

Operacje  z u˝yc iem taÊm na Podkarpac iu
MA¸GORZATA ZAWISTOWSKA

Nazwa szpitala Adres Oddzia∏ L. wykonanych L. wykonanych L. wykonanych Czas oczekiwania Mo˝liwoÊç 
zabiegów w 2006 zabiegów w 2007 zabiegów w 2008 na zabieg refundowany zabiegu p∏atnego

Wojewódzki Szpital ul. Korczyƒska 57 Urol/Gin. 15 16 8 na bie˝àco nie
Podkarpacki Krosno
im. Jana Paw∏a II

Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 5 Gin. 14 22 ok. 50 ok. 14 dni nie
w ¸aƒcucie ¸aƒcut

Szpital Powiatowy ul. ˚eromskiego 22 Urologia 50 50 50 ok. 14 dni tak
im. E. Biernackiego Mielec

Szpital Powiatowy ul. KoÊciuszki 1 Gin. 25 22 26 bezpoÊrednio po badaniu tak
im. PCK Nisko

SP ZOZ ul. Curie–Sk∏odowskiej 1a Gin. ok. 30 ok. 30 ok. 30 brak danych brak danych
w Nowej D´bie Nowa D´ba

Szpital Wojewódzki ul. Lwowska 60 Gin. 6 11 12 na bie˝àco nie
nr 2 Rzeszów

Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 16 Gin. 20 20 20 ok. 14 dni nie
w Przeworsku Przeworsk

SP ZOZ Sanok ul. 800–lecia 26 Gin. 40 40 40 ok. 7 dni nie
Sanok

Wojewódzki Szpital ul. Szpitalna 1 Gin. 10 10 brak danych 10–14 dni nie 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnobrzeg
Tarnowskiej
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