
L E C Z E N I E O P E R A C Y J N E

W tym numerze Kwartalnika NTM przedstawiamy pla-
cówki na terenie województwa wielkopolskiego,

w których przeprowadza si´ zabiegi z u˝yciem taÊm. 
Zebrane dane niestety nie sà pe∏ne, poniewa˝ trzy pla-

cówki odmówi∏y udzielenia informacji niezb´dnych do
umieszczenia ich na prezentowanej liÊcie. 

Z zebranych danych wynika, ˝e sytuacja z roku na rok si´
poprawia. Niestety, nadal jest zbyt ma∏o zabiegów w stosun-
ku do liczby pacjentów potrzebujàcych pomocy operacyjnej. 

W województwie wielkopolskim zabiegi z u˝yciem taÊm
wykonuje si´ ∏àcznie w 8 placówkach. W wi´kszoÊci przypad-
ków sà one wykonywane na oddzia∏ach urologii. W sumie,
w roku ubieg∏ym wykonano ok. 330 zabiegów, na ten rok pla-
nuje si´ ok. 365 zabiegów, mo˝na zatem zaobserwowaç
wzrost. Czas oczekiwania na zabieg nie przekracza 4 tygodni. 

W porównaniu do wielkoÊci
województwa (3 382 200 miesz-
kaƒców) liczba niespe∏na trzy-
stu zabiegów to nadal jednak
bardzo ma∏o. Najprawdopo-
dobniej jest to spowodowane
zbyt ma∏à wiedzà pacjentek

na temat leczenia oraz dia-
gnostyki NTM. 

■

Operacje z u˝yciem taÊm
w woj. wielkopolskim
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Nazwa szpitala Adres Oddzia∏ L. wykonanych L. wykonanych L. zaplanowanych Czas oczekiwania Wykonywanie 

zabiegów w 2005 zabiegów w 2006 zabiegów w 2007 na zabieg refundowany zabiegu p∏atnego

ZOZ Gniezno, urol. 58 55 60 4 tyg. tak
ul. Âw. Jana 9

Woj. Szpital Matki Kalisz, gin. 3 3 brak danych 3-4 tyg. nie ma
i Dziecka ul. Toruƒska 7
Woj. Szpital Konin, urol. brak danych brak danych ok. 20 3-4 tyg. nie ma
Zespolony w Koninie ul. Szpitalna 45
ZOZ  MSWiA Poznaƒ, urol. ok. 30 ok. 30 ok. 30 4 tyg. tak

ul. Dojazd 34
SZOZ  nad Matkà Poznaƒ, urol. 100 100 100 3 tyg. nie ma
i Dzieckiem ul. Jarochow-

skiego 18
SP ZOZ Poznaƒ, urol. ok. 75 ok. 75 ok. 75 7-10 dni tak
Poznaƒ- ul. Szwajcarska 3
Nowe Miasto
Szpital w Âremie Ârem, urol. 11 17 ok. 20 2  tyg. nie ma

ul. Che∏moƒ-
skiego 1

SP ZOZ Wolsztyn, gin. 50-60 50-60 50-60 _ nie ma
Wolsztyn ul. Wschowska 3

Gniezno

KoninPoznaƒ (3)

Ârem

WrzeÊnia

Kalisz

Krotoszyn

Wolsztyn
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