
Zakres udzielanych usług 

 

Pacjenci pierwszorazowi – wysłać skierowanie  lub jego kserokopię pocztą lub faksem na 

adres Klinika Gastroenterologii IP CZD, odpowiedź przesłana zostanie listownie. Prosimy o 

załączenie pełnej dokumentacji pacjenta.  

Leczenie  chorób przewodu pokarmowego: 

• Przełyku, m. in. choroby refluksowej , oparzeń i zwężeń  przełyku. 

• Żołądka i dwunastnicy , w tym choroby wrzodowej, zapaleń wywołanych m. in. 

Helicobacter pylori 

• Jelita cienkiego,  jak zaburzenia wchłaniania jelitowego, celiakia, stany 

jelitowej ucieczki białka, zespoły przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, alergia 

pokarmowa, biegunki przewlekłe. 

• Jelita grubego, jak nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 

choroba Leśniowskiego –          Crohna),  zespoły polipowatości gruczolakowatej, 

polipy młodzieńcze, choroba Hirschsprunga,  ropnie i przetoki okołoodbytnicze, 

zaparcia stolca, encopresis. 

• Zaburzeń funkcjonalnych, jak bóle brzucha, zespół jelita drażliwego, dyspepsja 

czynnościowa, migrena brzuszna, zespół cyklicznych wymiotów. 

• Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa (krwawienia z górnego i dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego, rozszerzanie zwężeń przełyku,  polipektomia 

śródendoskopowa, usuwanie ciał obcych). 

Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych: 

• Żółtaczek 

• Cholestaz niemowlęcych 

• Nadciśnienia wrotnego 

• Wodobrzusza 

• Zaburzeń gospodarki lipidowej 

Leczenie chorób wątroby: 

• Przewlekłych   zapaleń wątroby, w tym autoimmunizacyjnych chorób wątroby (AIH, 

PSC, zespoły nakładania). 

• Choroby Wilsona i stłuszczenia wątroby (NASH i inne). 

• Cholestatycznych chorób wątroby: atrezji dróg żółciowych, niedoboru alfa-1-

antytrypsyny, cholestaz rodzinnych (PFIC, zespół Alagille’a). Kwalifikacja do 

leczenia chirurgicznego cholestaz rodzinnych (częściowe odprowadzenia żółci, ileal 

bypass). 

• Niewydolności wątroby – opieka nad dzieckiem z przewlekłą niewydolnością 

wątroby. Przygotowanie dzieci z przewlekłą niewydolnością wątroby do 

przeszczepienia wątroby. 

• Ostrej niewydolność wątroby z ewentualną kwalifikacją do transplantacji wątroby. 

• Przygotowanie dziecka  do przeszczepiania fragmentu wątroby od żywego 

spokrewnionego dawcy,  ze szczególnym dążeniem do poprawy stanu odżywienia 



poprzez zastosowanie hiperalimentacji (żywienie nocne przez sondę, żywienie 

parenteralne). 

• Długofalowa opieka nad pacjentami po transplantacji wątroby – zapobieganie 

skutkom ubocznym leczenia immunosupresyjnego (zaburzeń gospodarki lipidowej, 

wapniowo-fosforanowej, nadciśnieniu tętniczemu, upośledzeniu funkcji nerek, 

chorobom infekcyjnym). 

Diagnostyka i leczenie chorób trzustki: 

• Przewlekłe  zapalenie trzustki 

• Diagnostyka wad trzustki 

• Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki 

Diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywienia: 

• Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń karmienia w ramach zespołu ds. 

zaburzeń karmienia(lekarz, pielęgniarka, dietetyk, logopeda, psycholog). 

• Zakładanie przezskórnych endokopowych gastrostomii (PEG) u dzieci z zaburzeniami 

karmienia. 

• Opracowanie  indywidualnych zaleceń dla pacjentów z zaburzeniami stanu 

odżywiania. 

 


