Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Dział Endoskopii
Dział Endoskopii:

Jak do nas trafić?
Dział Endoskopii
Mieści się na parterze (poziom 0) Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny
Ratunkowej przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.
Do Działu prowadzi korytarz z holu głównego Szpitala.

Rejestracja
Mieści się na parterze (poziom 0), w Dziale Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, w pokoju 0110
- wejście korytarzem z holu głównego Szpitala.
Czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00
Nr telefonu: 71 306 41 61

Informacje o zakładzie
Kierownik: lekarz Kamil Mućko, specjalista chorób wewnętrznych
Personel Zakładu:
Lekarz – Jacek Umiński, specjalista chirurg
Lekarz - Paweł Rybka, specjalista gastroenterologii
Starsza Pielęgniarka – Barbara Łuksin
Starsza Pielęgniarka – Izabela Zalipska
Starsza Pielęgniarka – Anna Pierzchawka
Dział Endoskopii ma umowę z NFZ na badania endoskopowe przewodu pokarmowego
- gastroskopię (panendoskopię),
- kolonoskopię.
Na badanie można zarejestrować się na podstawie skierowania do PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ
ENDOSKOPOWEJ, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza poradni specjalistycznej.
Skierowanie powinno zawierać:
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- pieczątkę jednostki kierującej na badanie zawierającą NIP, REGON oraz numer umowy z NFZ,
- pieczątkę lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu,
- dane pacjenta,
- rodzaj badania,
- wskazanie do badania.

Informacje dla pacjentów

W dniu przyjęcia Pacjent powinien zgłosić się o umówionej godzinie do Działu Endoskopii
i mieć sobą:
- prawidłowo wystawione skierowanie do Pracowni lub potwierdzenie dostarczenia skierowania,
- dowód osobisty,
- dokumentację medyczną,
Przed badaniem każdy pacjent potwierdza podpisem na odpowiednim formularzu informacyjnym, zgodę na
planowane badanie. Formularze świadomej zgody są dostępne poniżej w postaci załączników i można zapoznać się z
ich treścią wcześniej.
Ponieważ czas trwania zabiegów endoskopowych jest zmienny, umówiona godzina zgłoszenia jest przybliżoną godziną
badania. Ostatecznie, o kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz.
Jeśli pacjent rezygnuje z badania lub nie może zgłosić się na badanie w ustalonym terminie, powinien wcześniej
powiadomić o tym personel rejestracji lub Działu Endoskopii.
Aby ograniczyć ryzyko powikłań związanych z zabiegiem, w naszym ośrodku obowiązują odpowiednie procedury, w
tym procedury zapobiegające przeniesieniu czynnika infekcyjnego.

Zabiegi przeprowadzane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu, przez zespół posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Posiadana aparatura
1. Sprzęt endoskopowy nowej generacji firmy Hoya-Pentax :
- wideogastroskopy HDTV EG 2990i / EG-3490K,
- wideokolonoskopy HDTV EC-3890Fi2 / EC38-i10M2.
- procesory wizyjne / źródła światła EPK-i7000 z monitorami NDS Radiance 26G2HB.
2. Aparatry elektrochirurgiczne Endo firmy Emed i VIO firmy Erbe, z przystawkami do koagulacji
argonowej i do chirurgii strumieniowej.
3. Myjnie ultradźwiekowe Sonic 6D i myjnie dezynfektory Innova E3.
4. Szafy endoskopowe ECS-10T (Cantel Medical LTD- Puricore).
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Typy badań
W Dziale przyjmowani są pacjenci w trybie ambulatoryjnym i w trybie szpitalnym.

Endoskopowe badania wykonywane ambulatoryjnie w ramach umowy z NFZ obejmują:
- gastroskopię (panendoskopię) diagnostyczną, z ewentualnym z testem w kierunku zakażenia H. pylori oraz z
biopsją na badanie histopatologiczne,
- kolonoskopię diagnostyczną z ewentualną biopsją na badanie histopatologiczne oraz
- kolonoskopię terapeutyczną z usuwaniem polipów wielkości do 10 mm.

Badania endoskopowe w trybie ambulatoryjnym mogą być wykonywane w znieczuleniu
miejscowym (powierzchniowym) przy użyciu lignokainy w aerozolu lub w żelu.

Inne endoskopowe zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie górnego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego, w tym zabiegi w znieczuleniu ogólnym, wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych. W ramach
hospitalizacji możliwe jest :
- tamowanie krwawień,
- usuwanie / niszczenie nieprawidłowych struktur i zmian naczyniowych,
- usuwanie polipów i niepolipowatych zmian nowotworowych,
- wytwarzanie przetoki odżywczej drogą gastrostomii,
- pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych,
- przedoperacyjne oznaczanie zmian zakwalifikowanych do resekcji chirurgicznej.

Jak się przygotować
Właściwe przygotowanie jest warunkiem wartościowego i bezpiecznego dla pacjenta badania endoskopowego.
Sposób przygotowania należy koniecznie uzgodnić z lekarzem kierującym, zwłaszcza w przypadku pacjentów
wymagających regularnego przyjmowania leków przeciwcukrzycowych lub nasercowych oraz osób kierowanych na
zabiegi lecznicze.

Ogólne zasady przygotowania do gastroskopii i kolonoskopii zamieszczone są poniżej w postaci załączników.
W razie wątpliwości można zasięgnąć informacji w naszej rejestracji (udostępniamy ulotkę opisująca sugerowany
przez nas schemat oczyszczenia jelita przed kolonoskopią).
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W skomplikowanych przypadkach można konsultować się z lekarzem lub pielęgniarką endoskopową w naszym Dziale
- numer telefonu 71-306-42-08.
Formularz Świadomej zgody na wykonanie PANENDOSKOPII
Formularz Świadomej zgody na wykonanie KOLONOSKOPII
Przygotowanie jelita do kolonoskopii - informacja dla pacjenta
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