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Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi [1]
Dane kontaktowe:
Sekretariat: tel. 41 36 74 336, 41 36 74 293
Poradnia: 41 36 74 650

Kierownik Kliniki:
dr n. med. S?awomir Ok?a
- specjalista otorynolaryngolog

Zast?pca kierownika Kliniki: dr n. med. Stanis?aw ?y?ka, specjalista otorynolaryngolog
Zast?pca kierownika Kliniki: dr n. med. Magdalena Zió?kowska, specjalista otorynolaryngolog
Koordynator ds. piel?gniarstwa: mgr Edyta Gondek
Zast?pca koordynatora ds. piel?gniarstwa: mgr Monika Gaik
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Dzia?alno?? medyczna:
W sk?ad Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi wchodz?:
O?rodek Lecznictwa Stacjonarnego - 26 ?ó?ek
Poradnia Otolaryngologii z Pracowni? Endoskopow? oraz Sal? Operacyjn?
Poradnia Chirurgii Szcz?kowo-Twarzowej i Stomatologicznej
Poradnia Logopedyczna
Specjalizujemy si? w diagnostyce i leczeniu nowotworów g?owy i szyi.
Oferujemy:

pe?ny zakres ?wiadcze? wysokospecjalistycznych z dziedziny otolaryngologii, chirurgii g?owy i szyi (w tym
chirurgia laserowa, mikrochirurgiczne operacje krtani oraz endoskopowe, czynno?ciowe operacje zatok
przynosowych z wykorzystaniem elektromagnetycznej nawigacji ?ródoperacyjnej), z wy??czeniem operacji
rekonstrukcyjnych s?uchu i chirurgii guzów naczyniowych,
pe?ny zakres diagnostyki i chirurgicznego leczenia onkologicznego, ze szczególnym
uwzgl?dnieniem nowotworów krtani i gard?a dolnego, jamy ustnej i gard?a ?rodkowego oraz
nowotworów masywu szcz?kowo-sitowego (jamy nosa i zatok przynosowych) - z wykorzystaniem
zarówno technik endoskopowych jak i operacji z dost?pu zewn?trznego,
chirurgii gruczo?ów ?linowych z rutynowym wykorzystaniem monitorowania nerwu twarzowego

zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej przy zastosowaniu wolnych oraz uszypu?owanych (z
zachowanymi w?asnymi naczyniami krwiono?nymi) przeszczepów skóry oraz odleg?ych,
uszypu?owanych p?atów skórno-mi??niowych w leczeniu zaawansowanych nowotworów obszaru
g?owy i szyi wymagaj?cych rozleg?ych operacji resekcyjnych (amputacyjnych),

leczenie operacyjne nowotworów skóry g?owy i szyi,
leczenie zmian pourazowych z zakresu chirurgii szcz?kowo-twarzowej,
pe?ny zakres ?wiadcze? z zakresu chirurgii stomatologicznej,

implantacje protez g?osowych ze skuteczn? rehabilitacj? g?osu i mowy u chorych po ca?kowitym
usuni?ciu krtani,
w ramach ambulatorium: ?wiadczenia diagnostyczne, konsultacyjne i „ma?e zabiegi” z zakresu
otolaryngologii, chirurgii g?owy i szyi oraz chirurgii stomatologicznej i chirurgii szcz?kowo-twarzowej.
Nasza Klinika jest liderem na rynku polskim i europejskim pod wzgl?dem chirurgicznej rehabilitacji g?osu i mowy u
chorych po ca?kowitym usuni?ciu krtani. Jako jedyny o?rodek w Polsce standardowo u wszystkich chorych
wymagaj?cych radykalnej laryngektomii implantujemy protezy g?osowe jednoczasowo z operacj? (50-60 zabiegów
implantacji rocznie oraz ok. 400 zabiegów wymiany protezy g?osowej). Nasi pacjenci rozpoczynaj? nauk?
mówienia ju? w 12 dobie po operacji i wychodz? ze szpitala mówi?c zaledwie po 2-3 dniach nauki - pozwala im to
na powrót do normalnej aktywno?ci ?yciowej, mówi? swoim, lekko zachrypni?tym g?osem. Wszczepianie protez
g?osowych rozpocz?li?my w 2001 roku, zanim jeszcze NFZ zacz?? refundowa? t? procedur? (w dalszym ci?gu
NFZ nie refunduje implantacji protezy g?osowej wykonywanej jednoczasowo podczas operacji ca?kowitego
usuni?cia krtani). Od 2001 roku wykonali?my ponad 660 takich zabiegów. Koszty ponosimy sami - dla pacjenta
zabieg jest bezp?atny.
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Wspó?pracujemy z:

Klinik? Onkologii i Chirurgii G?owy i Szyi Holenderskiego Instytutu Raka w Amsterdamie,
?wi?tokrzyskim Oddzia?em Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych,
Polskim Towarzystwem Otorynolaryngologów, Chirurgów G?owy i Szyi - www.otolaryngologia.org.pl [2] - dr
S?awomir Ok?a jest cz?onkiem Zarz?du Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów,
Chirurgów G?owy i Szyi, jest te? Przewodnicz?cym ?wi?tokrzyskiego Oddzia?u PTORL-ChGiSz,
Polsk? Grup? Bada? Nowotworów G?owy i Szyi -www.phnos.org.pl [3] – bierzemy czynny udzia? w: I
Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi -http://oppngis.pl/pl/ [4] - od jego
inauguracji w 2012 r - dr S?awomir Ok?a jest Koordynatorem Regionalnym na terenie Województwa
?wi?tokrzyskiego.
Prowadzimy badania nad:

stosowaniem protez g?osowych w rehabilitacji mowy u chorych po usuni?ciu krtani. Prowadzimy szkolenia
w tym zakresie dla specjalistów z terenu ca?ego kraju oraz z zagranicy,

optymalizacj? leczenia nowotworów gruczo?ów ?linowych,

optymalizacj? leczenia przerzutów do w?z?ów ch?onnych rejonu g?owy i szyi,

skojarzonym leczeniem raka dna jamy ustnej

rozwojem chirurgii endoskopowej guzów podstawy czaszki

Personel:
lek stom. Iwona Karda?, spec. chirurgii szcz?kowo-twarzowej, spec. chirurgii stomatologicznej,
lek. med. Joanna Szybkowska-Szkliniarz, spec. chirurgii szcz?kowo-twarzowej,
dr n. med. Sylwia Postu?a, spec. otorynolaryngolog
dr n. med. Joanna Kobiorska-Nowak, spec. otorynolaryngolog
lek. med. Pawe? Sroka, spec. otorynolaryngolog
lek. med. Micha? ?y?a, spec. otorynolaryngolog
lek. med. Marcin Zawadzki, spec. otorynolaryngolog
dr n. med. Kamil Michta – w trakcie spec. z otorynolaryngologii
lek. med. Jakub Spa?ek - w trakcie spec. z otorynolaryngologii
lek. stom. Monika Ku?-Janik, rezydentura w trakcie spec. z chirurgii stomatologicznej
lek. med. Joanna Prajwowska-Bednarek, rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii
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lek. med. Mariola Haduch, rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii
lek. med. Szczepan Kaliniak - rezydentura w trakcie spec. z otorynolaryngologii
lek. dent. Przemys?aw Ociepa – w trakcie spec. z chirurgii szcz?kowo-twarzowej

mgr Katarzyna Makowiecka, logopeda

Personel piel?gniarski: 24 piel?gniarki

[5]

[6]

[7]
Centrum [8]
Source URL: https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/klinika-otolaryngologii-chirurgii-glowy-i-szyi
Links
Page 4 of 5

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G?owy i Szyi
Published on ?CO Kielce (https://onkol.kielce.pl)
[1] https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/klinika-otolaryngologii-chirurgii-glowy-i-szyi
[2] http://www.otolaryngologia.org.pl
[3] http://www.phnos.org.pl
[4] http://oppngis.pl/pl/
[5] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_1648-xklinika-otolaryngologiisala-zabiegowa.jpg?itok=6EzdR8HL
[6] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorboxzoom/public/galerie/img_otolaryngscoprofbalmokla.jpg?itok=UgTpf4C9
[7] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorboxzoom/public/galerie/panorama-12-ok_0.jpg?itok=mROzA9Ri
[8] https://onkol.kielce.pl/pl/sekcja/centrum

Page 5 of 5

