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Stres, przemęczenie, złe jedzenie… Coraz więcej
osób cierpi na choroby układu pokarmowego. 
To wysoka cena, jaką płacimy za życie 
na maksymalnych obrotach. 

Rak jelita grubego zbiera śmiertelne żniwo. Ale jego objawy bywają
mało charakterystyczne. Jak zyskać pewność, że jesteśmy zdrowi? 
W zasadzie jedynym takim badaniem rozwiewającym wątpliwości 
jest endoskopia. Warto ją wykonywać także profilaktycznie. 

- Czym się zaj mu je cen -
tral na en do sko pia? 

- Ba da nia mi en do sko po -
wy mi gór ne go i dol ne go od -
cin ka prze wo du po kar mo -
we go.

- Ja kie to są ba da nia en -
do sko po we?

- Ta kie, któ re po le ga ją na
wpro wa dze niu gięt kie go en -
do sko pu do wnę trza cia ła -
prze wo du  po kar mo we go.
En do sko pu, czy li apa ra tu
wy glą dem przy po mi na ją -
cego ru rę, któ ra na koń cu ma
ka me rę do oglą da nia je li ta.
Na przy kład ga stro sko pia to
ba da nie gór ne go od cin ka
prze wo du. Po le ga na wpro -
wa dze niu en do sko pu przez
ja mę ust ną, po przez gar dło i
prze łyk, aż do żo łąd ka i dwu -
nast ni cy, co umoż li wia obej -
rze nie tych od cin ków prze -
wo du po kar mo we go.

- A ko lo no sko pia? 
- Po le ga na wpro wa dze niu

en do sko pu przez od byt, aby
zba dać je li to gru be. W wy jąt -
ko wych sy tu acjach rów nież
koń co wy od ci nek prze wo du
je li ta cien kie go.

- Wy ko nu je cie i ga stro -
sko pię, i ko lo no sko pię. Czy
z tych ba dań mo gą sko rzy -
stać tyl ko pa cjen ci szpi ta la
wo je wódz kie go w Zie lo nej
Gó rze, czy rów nież oso by,
któ rzy nie le żą w od dzia -
łach lecz ni cy? 

- Ba da nia wy ko nu je my
za rów no pa cjen tom prze -

by wa ją cym w szpi ta lu, ho -
spi ta li zo wa nym, jak i tym z
ze wnątrz, czy li am bu la to -
ryj nym.

- Czy pa cjen ci am bu la to -
ryj ni mu szą za nie za pła -
cić?

- Nie, ba da nia są re fun do -
wa ne przez Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia. Oso ba, któ ra
się do nas zgła sza mu si mieć
jed nak skie ro wa nie wy sta -
wio ne przez pro wa dzą ce go
ją spe cja li stę czy też le ka rza
ro dzin ne go. To wy star czy.

- Do kąd trze ba pójść z ta -
kim skie ro wa niem? 

- Do nas, do na szej re je -
stra cji, któ ra znaj du je się na
te re nie pra cow ni en do sko -
po wej.

- Jak jest wy po sa żo na? 
- W mo jej oce nie w bar -

dzo do brą, no wo cze sną
apa ra tu rę me dycz ną, dzię ki
któ rej mo że my  wy ko ny wać
ba da nia en do sko po we dia -
gno stycz ne, jak rów nież en -
do sko pię za bie go wą.

- Kto wy ko nu je te ba da -
nia? 

- Na sta łe w struk tu rach
od dzia łu je stem ja, a do
współ pra cy mam czte ry do -
świad czo ne pie lę gniar ki.
Do dat ko wo wspie ra nas
dwóch le ka rzy z od dzia łu
we wnętrz ne go oraz dwóch
z chi rur gii ogól nej. Nie są u
nas na sta łe. Wy ko nu je my
wie le ba dań, a le ka rze ci

dia gno zu ją i le czą pa cjen -
tów ze swo ich od dzia łów.

- Ja kie ob ja wy po win ny
nas za nie po ko ić, skło nić do
wy ko na nia ga stro sko pii
czy też ko lo no sko pii? 

- Ob ja wów jest bar dzo wie -
le. Do naj bar dziej cha rak te -
ry stycz nych na le żą przede
wszyst kim: krwa wie nie z dol -
ne go od cin ka prze wo du po -
kar mo we go, spa dek ma sy
cia ła, wy mio ty, nud no ści, bó -
le brzu cha, za par cia, bie gun -
ki. Po wo dem do wy ko ny wa -
nia ba dań jest rów nież ro -
dzin ne ob cią że nie no wo two -
ra mi prze wo du po kar mo we -
go. Pa mię taj my jed nak, że
cho ro ba mo że ob ja wiać się
na wie le spo so bów. Na po -
cząt ku wy da je się, że nie są
cha rak te ry stycz ne, do dat ko -
wo sła bo na si lo ne, ale mo gą
sy gna li zo wać po waż ne scho -
rze nie. Na szym za da niem
jest wy ko na nie ba dań en do -
sko po wych i zwe ry fi ko wa nie
tych do le gli wo ści.

- Wi dzi cie czło wie ka od
środ ka jak przez lu ne tę czy
oglą da cie ob raz na ekra nie
kom pu te ra? 

- Wszyst kie te zmia ny, któ -
re wi dzi my wpro wa dza jąc
en do skop, mo że my oglą dać
na mo ni to rze. Jesz cze nie tak
daw no by ły en do sko py
optycz ne. Aby coś zo ba czyć,
trze ba by ło za glą dać w sam
apa rat. By ło to mę czą ce dla
dia gno sty i ob ni ża ło ja kość
ba da nia. Te raz ma my ta ki

kom fort, że wszyst ko wi dzi -
my na du żym ekra nie, w po -
więk sze niu i dzię ki te mu
mo że my wię cej stwier dzić,
je śli cho dzi o stan zdro wia
pa cjen ta.

- Czy to są bo le sne ba da -
nia? 

- Z tym jest róż nie. Ge ne -
ral nie jed nak jest wię cej stra -
chu przed ga stro sko pią i ko -
lo no sko pią, niż jest to war te.

- Po da je cie ja kieś znie -
czu le nie? 

- Więk szość pa cjen tów
nie wy ma ga le ków prze ciw -
bó lo wych. Przed każ dym
ba da niem je ste śmy jed nak
przy go to wa ni na to, że być
mo że trze ba bę dzie po dać
ta kie le kar stwo. I je śli jest
ta ka ko niecz ność, to po da -
je my. Ma ła gru pa pa cjen -
tów wy ma ga więk sze go
znie czu le nia, już przy po -
mo cy le ka rza ane ste zjo lo ga.
Ma my w od dzia le sa lę do
ta kich za bie gów oraz po kój,
w któ rym moż na wy po cząć
po obu dze niu.

- Nie ukry waj my: wie le
osób wsty dzi się iść na ko -
lo no sko pię, bo trze ba się
ro ze brać, po ka zać ob cym
lu dziom, któ rzy mo gą się
na nas dziw nie pa trzeć…

- Za wsze po wta rzam, że
dla nas nie jest to dziw na sy -
tu acja. My je ste śmy per so -
ne lem me dycz nym. Dla le -
ka rza czy pie lę gniar ki ko lo -
no sko pia to ta ka sa ma czyn -

ność, jak dla in nych spe cja li -
stów me dy cy ny za glą da nie
do ucha czy no sa. My, ja ko
oso by sto ją ce po tej dru giej
stro nie, nie od bie ra my ta kie -
go pa cjen ta ja ko nie zwy kły
przy pa dek. Te czyn no ści to
na sza co dzien ność. Nie
zwra ca my uwa gi na to, że
ktoś jest ro ze bra ny. To jest po
pro stu na sza pra ca. Oczy wi -
ście, dla oso by, któ ra ma do
czy nie nia z tym ba da niem
raz na ja kiś czas mo że być
ono krę pu ją ce. Już sam fakt,
że trze ba zdjąć odzież mo że
ko goś za wsty dzić. Ale w na -
szym od dzia le pa cjen ci prze -
bie ra ją się w za mknię tym
po miesz cze niu, do sta ją spe -
cjal ne jed no ra zo we majt ki.
In tym ność jest za cho wa na w
ta kim stop niu, jak tyl ko po -
zwa la na to sy tu acja.

- Jak czę sto wy ko ny wać
ko lo no sko pię czy ga stro -
sko pię? Oczy wi ście za kła -
da jąc, że nie ma my ob cią -
że nia ro dzin ne go ani nie -
po ko ją cych ob ja wów. 

- Raz na 10 lat. Cza sa mi
raz na pięć lat lub w krót -
szych od stę pach: raz na rok,
dwa czy co kil ka mie się cy.
Wszyst ko za le ży od te go, jak
ktoś się czu je, jak by ło przy -
go to wa ne je li to przy ostat -
nim ba da niu, po ja kiej jest
ope ra cji, po ja kim  za bie gu
en do sko po wym, ja ką ma
cho ro bę. Jest wie le czyn ni -
ków, któ re o tym de cy du ją.
Naj le piej skon sul to wać się z
le ka rzem pro wa dzą cym. (kb)

CCEENN  TTRRAALL  NNAA  EENN  DDOO  SSKKOO  PPIIAA Bu dy nek głów ny

En do sko pia war ta mi lio ny
może Ci uratować cenne życie
Szpi tal w Zie lo nej Gó rze ma no wo cze sną pra cow nię en do sko pii za 5 mln zł. - Ba da nia po le ga ją na wpro wa dze niu specjalnego
aparatu do wnę trza cia ła. Dzię ki te mu mo że my obej rzeć prze wód po kar mo wy - mó wi JA CEK BY WA LEC, kie row nik pra cow ni.

Ja cek By wa lec, spe cja li sta chi -
rurg. Kie row nik cen tral nej en -
do sko pii szpi ta la wo je wódz kie -
go w Zie lo nej Gó rze.
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WWAAŻŻ  NNEE  IINN  FFOORR  MMAA  CCJJEE  
PRA COW NIA IST NIE JE 
OD SIERP NIA ZE SZŁE GO RO KU 

Cen tral na en do sko pia to jed na z
naj now szych in we sty cji szpi ta la
wo je wódz kie go w Zie lo nej Gó rze.
Pra cow nia ofi cjal nie dzia ła od 1
sierp nia 2012 ro ku. Oczy wi ście,
szpi tal wcze śniej też wy ko ny wał
ga stro sko pię i ko lo no sko pię. Ty le
że w ra mach swo ich po szcze gól -
nych od dzia łów, przy kła do wo
we wnętrz ne go. Otwar cie od ręb -
nej pra cow ni po zwo li ło nie tyl ko
kom plek so wo po ma gać tym pa -
cjen tom, któ rzy już le żą w lecz ni -
cy i na rze ka ją choć by na wrzo dy
żo łąd ka, ale tak że oso bom, któ re
tyl ko chcą się prze ba dać przy -
cho dząc na od dział z do mu. - To
du że uła twie nie. Gdy nie by ło na -
szej od ręb nej pra cow ni en do sko -
pii, cho rzy mu sie li jeź dzić do in -
nych ośrod ków - mó wi jej kie -
row nik Ja cek By wa lec. (kb)

BBAA  ZZAA  OODD  DDZZIIAA  ŁŁUU  
NO WO CZE SNE SA LE
NA SZPI KO WA NE  A PA RA TU RĄ 

Cen tral na en do sko pia znaj du je się
na dru gim pię trze głów ne go bu -
dyn ku szpi ta la wo je wódz kie go w
Zie lo nej Gó rze przy ul. Zy ty. Aby
do niej dojść, trze ba przejść przez
od dział chi rur gii ogól nej i on ko lo -
gicz nej (na sa mym koń cu ko ry ta -
rza, ozna czo ne drzwi po pra wej
stro nie). Cen tral na en do sko pia to
ciąg no wo cze snych, ja snych sal
dia gno stycz nych oraz od dzie lo -
nych drzwia mi po miesz czeń ope -
ra cyj nych i do wy bu dze nia z nar -
ko zy. Wszyst kie sa le do sto so wa -
no do po trzeb osób nie peł no -
spraw nych. Pra cow nię wy re mon -
to wa no za po nad 3 mln zło tych
oraz wy po sa żo no w sprzęt HD,
któ re go war tość moż na wy ce nić
na oko ło 1,5 mln zł. Urzą dze nia
są bar dzo do kład ne, ale rów nież
no wo cze sne. (kb)

TTEE  LLEE  FFOO  NNYY  KKOONN  TTAAKK  TTOO  WWEE  
NA ZWI SKA I NU ME RY,
KTÓ RE WAR TO ZNAĆ 

r Kie row ni kiem cen tral nej en do -
sko pii jest dr Ja cek By wa lec,
po sia da ją cy spe cja li za cję me -
dycz ną dru gie go stop nia w dzie -
dzi nie chi rur gii ogól nej. 
r Pie lę gniar ką ko or dy nu ją cą -
Ur szu la Kab za. 
Pra cow nia świad czy usłu gi za -
rów no dla pa cjen tów ho spi ta li -
zo wa nych w zie lo no gór skiej lecz -
ni cy, jak i am bu la to ryj nych (czy li
tych, któ rzy na ba da nia przy -
cho dzą ze skie ro wa niem z wła -
sne go do mu). Aby za re je stro -
wać się na ga stro sko pię czy też
ko lo no sko pię, trze ba wy brać
ogól ny nu mer cen tra li szpi ta la
wo je wódz kie go w Zie lo nej Gó rze,
te le fon 68 329 62 00, a po tem
po pro sić o po łą cze nie z cen tral -
ną en do sko pią. 

(kb)


