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Kolejna odsłona cyklu prezentującego placówki gine-
kologiczne i urologiczne specjalizujące się w lecze-
niu NTM poświęcona jest Oddziałowi VII Urolo-

gicznemu, wchodzącemu w skład Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
niedaleko Kielc.
Ordynatorem Oddziału Urologicznego jest dr n. med. 
Mieczysław Gałęzia, który sprawuje tę funkcję od 1998 r., 
stanowisko zastępcy ordynatora pełni dr n. med. Arkadiusz 
Zapała. Ponadto, kadrę dopełniają: dr n. med. Lech So-
bański, lek. med. Tomasz Leksowski ze specjalizacją uro-
logiczną oraz czterech asystentów.
Liczący 40 łóżek oddział znajduje się 
w głównym budynku szpitala, dys-
ponuje własnymi salami: operacyj-
ną, pooperacyjną, zabiegów opatrun-
kowych oraz badań diagnostycznych, 
gabinetem badań USG oraz salą ba-
dań urodynamicznych. Oddział wy-
konuje diagnostykę laboratoryjną w 
pełnym zakresie, prowadzi diagno-
stykę obrazową (w tym ultrasonogra-
fię przezpowłokową i przezodbytni-
czą oraz standardowe badania rent-
genowskie), wykonuje badania endo-
skopowe dolnych i górnych dróg mo-
czowych, a ponadto: badania urody-
namiczne, tomografię komputero-
wą, nuklearny rezonans magnetyczny 
oraz scyntygrafię radioizotopową. W 
ramach leczenia chirurgicznego Od-
dział VII Urologiczny oferuje kompletny zakres operacji 
na nerkach, moczowodach, pęcherzu moczowym i cew-
ce moczowej; zabiegi chirurgii onkologicznej, w tym m.in. 
radykalną i organooszczędną chirurgie nerki; endourolo-
gię - zabiegi w obrębie dolnych dróg moczowych (TUR-
BT, TUR-P oraz minimalnie inwazyjne metody przezcew-
kowego leczenia BPH) oraz górnych (URSL, PCNL); 
a także laparoskopową chirurgię urologiczną.
W operacjach wysiłkowego NTM u kobiet Oddział VII 
Urologiczny specjalizuje się już od kilku lat. Dzięki no-
wocześnie wyposażonej sali badań urodynamicznych, pa-
cjentki mogą liczyć na pełną diagnostykę zaburzeń w od-
dawaniu moczu. 
Pacjentki z NTM mogą zasięgnąć porady zarówno w szpi-
talu jak i w poradni, gdzie przeprowadzany jest szczegóło-

wy wywiad uwzgledniający m.in. wiek, ogólny stan zdro-
wia czy predyspozycje do zalecanych ćwiczeń, które mogą 
częściowo zniwelować problem.
Na nasz oddział trafiają przeważnie pacjenci skierowani 
z przychodni urologicznych i gabinetów ginekologicznych - 
wyjaśnia w rozmowie z Kwartalnikiem NTM ordyna-
tor dr Mieczysław Gałęzia - w tej chwili na badanie uro-
dynamiczne, dzięki któremu stwierdzimy jakie leczenie za-
stosować, czeka się około 6 tygodni. I dodaje - U większo-
ści pacjentek wystarcza kuracja farmakologiczna, pozosta-
łe poddawane są głównie operacjom TOT, czyli zakładaniu 
taśmy polipropylenowej pod cewką moczową. Jest to znacz-

nie bezpieczniejszy zabieg, niż klasycz-
ne operacje typu MMK, od których już 
odeszliśmy, w tym przypadku w za-
sadzie nie występują powikłania i nie 
ma możliwości uszkodzenia pęcherza. 
Zabieg przeprowadzamy w znieczu-
laniu podawanym do kręgosłupa, uni-
kamy operowania przy znieczuleniu 
miejscowym. Po takim zabiegu pa-
cjentki przebywają w szpitalu jeszcze 
około 2-3 dni - tłumaczy dr Gałęzia. 
W ciągu roku na naszym oddziale prze-
prowadzamy szacunkowo 50 operacji 
- mówi. Zastępca ordynatora dr Ar-
kadiusz Zapała dodaje: Leczenie far-
makologiczne dobrane indywidualnie 
do każdej pacjentki stosowane jest za-
zwyczaj w przypadku pęcherza nadre-
aktywnego, wykorzystujemy leki nowej 

generacji, nie powodujące żadnych powikłań czy chociażby 
skutków ubocznych, jak suchość w jamie ustnej.
Klinika cały czas się rozwija, w przyszłości planowany 
jest zakup jeszcze nowocześniejszego sprzętu i stosowa-
nie innowacyjnych metod. 
Przy Oddziale Urologii zostało powołane Stowarzy-
szenie Na Rzecz Urologii Szpitala w Czerwonej Górze. 
Jego celem jest, jak głosi informacja na stronie interne-
towej oddziału: Stworzenie  pacjentom lepszych,  nowocze-
śniejszych warunków leczenia poprzez podnoszenie kwalifi-
kacji personelu oraz pomoc w wyposażeniu Oddziału Urolo-
gii Szpitala w Czerwonej Górze. 
Pomoc doraźną można uzyskać w przychodni urologicz-
nej, która mieści się w Kielcach w Przychodni Przeciw-
gruźliczej przy ul. Jagiellońskiej 72.
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