
W bie˝àcym numerze Kwartalnika
NTM przyjrzymy si´ bli˝ej
operacyjnemu leczeniu nietrzy-

mania moczu w województwie opolskim.
Jest to ju˝ ostatni z 16 analizowanych przez
nas regionów.

Z uzyskanych danych wynika, ˝e sytu-
acja w regionie nie wyglàda dobrze. Nie-
wiele jest placówek, w których pacjentki
mogà poddaç si´ operacyjnemu leczeniu
nietrzymania moczu.

Z regu∏y placówki przeprowadzajàce za-
biegi operacyjne na NTM to publiczne
szpitale. W wi´kszoÊci z nich operacje wy-
konywane sà na oddzia∏ach ginekologicz-
nych. Wynika to z faktu, ˝e nietrzymanie
moczu dotyka w g∏ównej mierze kobiet,
a one w pierwszej kolejnoÊci zg∏aszajà si´
z tym problemem w∏aÊnie do lekarzy gine-
kologów. Obecnie ginekolodzy wykonujà
zdecydowanie wi´cej tego typu zabiegów.
Ubolewajà nad tym lekarze urolodzy, któ-
rzy tak˝e specjalizujà si´ w leczeniu NTM.
Warto podkreÊliç, ˝e oddzia∏y urologiczne
sà równie˝ w pe∏ni wyposa˝one w odpo-
wiedni sprz´t i materia∏y niezb´dne do
wykonania tego typu zabiegów. Zasadni-
czo ró˝nica w liczbie operacji przeprowa-
dzanych na oddzia∏ach urologicznych i gi-
nekologicznych wynika z niewielkiej licz-
by pacjentek zdecydowanych na wizyt´
u urologa.

Pomimo niewielkiej liczby placówek
specjalizujàcych si´ w operacyjnym lecze-
niu NTM w regionie, czas oczekiwania na
zabieg jest stosunkowo krótki, nie prze-
kracza 3 tygodni. Z rozmów z lekarzami
wynika, ˝e obecnie nie ma d∏ugich kolejek

osób oczekujàcych na zabieg, a operacje
wykonywane sà na bie˝àco.

Operacyjne leczenie nietrzymania mo-
czu metodà TVT/TOT jest w pe∏ni refun-
dowane z Narodowego Funduszu Zdro-
wia, jednak˝e sà placówki, w których wy-
konuje si´ zabiegi na nietrzymanie moczu
w oparciu o starsze metody leczenia, bez
u˝ycia taÊm, poniewa˝ koszty zabiegów
nowoczesnymi technikami sà zbyt wyso-
kie. Warto podkreÊliç, ˝e niektóre placów-
ki umo˝liwiajà pacjentkom nie obj´tym

ubezpieczeniem mo˝liwoÊç wykonania za-
biegu p∏atnego (koszt ok. 3 tys. z∏).

Przedstawione w poni˝szej tabeli dane
na temat liczby przeprowadzanych zabie-
gów operacyjnych na NTM z u˝yciem
taÊm nie odzwierciedla w pe∏ni aktualnej
sytuacji jaka panuje w województwie
opolskim, poniewa˝ nie wszystkie placów-
ki zdecydowa∏y si´ udzieliç informacji nie-
zb´dnych do umieszczenia ich na prezen-
towanej liÊcie.
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Operacje z u˝yciem taÊm w woj.  opolskim
Katarzyna Walewska

NAZWA SZPITALA ODDZIA¸ L. ZABIEGÓW L. ZABIEGÓW L. ZABIEGÓW CZAS OCZEKIWANIA ZABIEGI P¸ATNE
WYKONANYCH W 2008 WYKONANYCH W 2009 WYKONANYCH W 2010 NA ZABIEGI REF. TAK/NIE

SPZOZ Gin.–Po∏.      ok.40 ok.35 ok.50 na bie˝àco NIE
w K´dzierzynie–Koêlu
ul. 24 Kwietnia 5

Szpital Rejonowy Gin.–Po∏. ok.30–40 ok.30–40 6 ok. 2–3 tyg. NIE
w Krapkowicach
ul. Kozielska 1

SPZOZ – Wojewódzkie Centrum      Urol. ok.20 ok.20 ok.20 ok. 2–3 tyg. NIE
Medyczne w Opolu
Al. Wincentego Witosa 26

Szpital Ginekologiczno–Po∏o˝niczy Gin. ok.30–40 ok.30–40 ok.30–40 ok. 3 tyg. TAK
i Noworodków SSZOZ nad Matkà
i Dzieckiem w Opolu
ul. Reymonta 8
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Opole (2)

Krapkowice

K´dzierzyn–Koêle


