
Streszczenie 

 

Literatura przedmiotu zawiera niewiele opracowań dotyczących trendów 

czasowych w zakresie profilu operacji ginekologicznych wykonywanych w 

oddziałach szpitalnych niższego stopnia referencyjności. Temu właśnie tematowi 

poświęcono badanie będące przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Celem pracy była analiza dokonujących się na przestrzeni 11 lat zmian 

dotyczących metod leczenia operacyjnego w oddziale ginekologiczno-

położniczym Krapkowickiego Centrum Zdrowia, będącym ośrodkiem I stopnia 

referencyjności. 

Cele szczegółowe badania obejmowały analizę: 

• przyczyn hospitalizacji oraz wskazań do leczenia operacyjnego 

• liczby i udziału procentowego zabiegów ginekologicznych w 

poszczególnych kategoriach (laparoskopia, laparotomia, histeroskopia, biopsja 

endometrium, operacje pochwowe, operacje slingowe w nietrzymaniu moczu) 

• czasu hospitalizacji w zależności od typu operacji 

• rozpoznań przedoperacyjnych oraz nieprawidłowości w badaniu 

histopatologicznym w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu.     

Poddano analizie dokumentację medyczną 4515 pacjentek hospitalizowanych od 

1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2018 roku w oddziale ginekologiczno–



położniczym Krapkowickiego Centrum Zdrowia w celu przeprowadzenia 

ginekologicznego leczenia zabiegowego. Wyniki poddano analizie statystycznej. 

 Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:  

• występuje liniowa zależność rosnąca dotycząca liczby hospitalizacji 

ginekologicznych jak i położniczych, czemu towarzyszy wzrost liczby porodów 

oraz zabiegów ginekologicznych 

• wśród zabiegów ginekologicznych wykonanych w analizowanym okresie 

dominują histeroskopie, których liczba wzrasta, czemu towarzyszy spadek liczby 

biopsji endometrium wykonywanych bez kontroli wzroku 

• w analizowanym okresie miał miejsce istotny spadek liczby wykonanych 

laparotomii, czemu towarzyszył znamienny wzrost liczby zabiegów 

laparoskopowych 

• najczęstszymi operacjami laparoskopowymi w analizowanym okresie była 

cystektomia i histerektomia, przy czym największy trend wzrostowy dotyczył 

laparoskopowych histerektomii nadszyjkowych 

• zaobserwowano istotny wzrost liczby operacji slingowych wykonywanych 

z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu 

• najczęstszą spośród operacji przeprowadzonych metodą laparotomii była 

histerektomia, która wykazywała znamienny trend spadkowy, czemu towarzyszył 

wzrost liczby miomektomii 



• w analizowanym okresie zaobserwowano znamienny trend spadkowy 

czasu trwania ginekologicznych hospitalizacji zabiegowych, który dotyczył 

wszystkich typów wykonywanych zabiegów 

• najczęstszymi występującymi wynikami badania histopatologicznego w 

badanej populacji pacjentek były: polip endometrialny, mięśniak macicy, łagodny 

guz przydatków oraz rozrost prosty endometrium bez atypii.   

Profil interwencji zabiegowych w ginekologii ulega w ostatnich dekadach 

radykalnym zmianom, które zawdzięczamy zarówno postępowi 

technologicznemu jak i wzrastającemu znaczeniu aspektu ekonomicznego 

funkcjonowania szpitali. Przemiany te, które na początku dotyczyły wyłącznie 

wysokospecjalistycznych ośrodków najwyższego poziomu referencyjności, w 

ostatnim okresie dały się zaobserwować również w mniejszych oddziałach 

szpitalnych o regionalnym zasięgu. Wyniki badania będącego przedmiotem 

niniejszej rozprawy doktorskiej potwierdziły powyższą tezę na przykładzie 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia, 

gdzie wykazano szereg trendów w zakresie wykonywanych tam operacyjnych 

procedur ginekologicznych, które okazały się zbieżne z tendencjami 

obserwowanymi w skali globalnej. 


