Rozmowa z Karoliną Waleśkiewicz-Ogórek – współwłaścicielką Omega MC w Bydgoszczy

W pasji do zdrowia

OMEGA Medical Clinics to firma rodzinna, która powstała z marzeń i pasji
do tworzenia rzeczy doskonałych. O kompleksowej diagnostyce, zaufaniu
i kolposkopie, dzięki którym dąży się do osiągnięcia doskonałości w trosce
o zdrowie pacjentek rozmawiamy z Karoliną Waleśkiewicz-Ogórek –
współwłaścicielką Omega MC w Bydgoszczy.
Czy współczesna kobieta, pacjentka nowoczesnej
placówki opieki zdrowotnej jaką jest OMEGA
Medical Clinic, ma świadomość, że lepiej zapobiegać,
czyli badać się i kontrolować, niż leczyć?  
Zdecydowanie tak. Nasze pacjentki to kobiety
w każdym wieku, świadome siebie i swoich potrzeb.
Jedną z najważniejszych jest zdrowie, które pozwala
w pełni korzystać z życia. Większość naszych
pacjentek to panie, które regularnie się badają
i stawiają na profilaktykę. Wychodzimy im naprzeciw
zapewniając dostęp do szerokiej gamy usług
i nowoczesnego sprzętu. Dzięki temu, że dysponujemy
wysoko wyspecjalizowaną kadrą lekarską
oferujemy cały wachlarz badań profilaktycznych
i diagnostycznych, ale też możliwości leczenia licznych
schorzeń oraz dolegliwości.

Czy posiadacie Państwo jakiś program badań
profilaktycznych skierowany dla obecnych
i potencjalnych pacjentek?
Nie dysponujemy żadnym programem
profilaktycznym współfinansowanym przez NFZ.
Współpracujemy natomiast z siedemnastoma
prywatnymi ubezpieczalniami medycznymi, które
dla swoich klientów abonamentowych organizują
badania i programy profilaktyczne. Dzięki temu
pacjent, który jest ubezpieczony w ramach usług
prywatnego ubezpieczenia może takie świadczenia
u nas zrealizować. Z kolei pacjent, który sam
finansuje swoją diagnostykę i leczenie indywidualnie
z lekarzem danej specjalności ustala program
profilaktyki, diagnostyki i leczenia dobrany do jego
potrzeb i oczekiwań.

Kolposkop służy nam
zarówno do pogłębiania
diagnostyki przy
nieprawidłowych wynikach
cytologii, jak i do profilaktyki
u pacjentek z nadżerkami,
ze zdiagnozowanym
HPV lub z grupy ryzyka
onkologicznego.

jest w grupie ryzyka wówczas pobieramy testy na HPV
oraz proponujemy kolposkopię.
Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na zakup
mobilnego kolposkopu EVA System?
Odpowiedź jest prosta − by zapewnić pacjentkom
kompleksową diagnostykę. Dla kobiety jest
priorytetem, aby lekarz, któremu zaufała mógł
zaoferować jej jak najwięcej usług. W tak ważnej,
a przede wszystkim intymnej sferze, poczucie
komfortu i bezpieczeństwa jest szczególnie
istotne. Nie chcemy, by pacjentka pozostała sama
z problemem i była skazana na poszukiwanie miejsca
do dalszej diagnostyki. Chcemy, aby czuła się
komfortowo i bezpiecznie. Takie poczucie daje opieka
od początku do końca w jednym miejscu, które już zna
i z jednym lekarzem, któremu już ufa.

Ile miesięcznie zmian przednowotworowych lub
nowotworowych u kobiet wykrywacie Państwo
w swojej klinice?

Czy kolposkop jest narzędziem pracy używanym
profilaktycznie czy tylko w dalszej diagnostyce lub
w poszczególnych przypadkach?

W ramach działalności gabinetów ginekologicznych
w każdym miesiącu diagnozowanych jest co
najmniej kilka zmian przednowotworowych. Zmiany
nowotworowe zdarzają się na szczęście sporadycznie,
średnio jedna w roku. Warto podkreślić, że w zakresie
onkologii, i to każdej specjalności, opieka w naszej
przychodni jest kompleksowa. Pacjent może liczyć
nie tylko na wsparcie onkologa klinicznego, ale też
psychologa.

Kolposkop służy nam zarówno do pogłębiania
diagnostyki przy nieprawidłowych wynikach cytologii,
jak i do profilaktyki u pacjentek z nadżerkami,
ze zdiagnozowanym HPV lub z grupy ryzyka
onkologicznego.

Najczęściej występującym nowotworem u kobiet na
całym świecie jest rak szyjki macicy (RSM). W Polsce
każdego roku rozpoznaje się go u 3,5 tysiąca
pacjentek. W profilaktyce RSM stosuje się
powszechnie badanie cytologiczne, które nie jest
niestety wystarczająco czułym testem na wykrycie
wirusa HPV, a co za tym idzie – daje często fałszywie
negatywny wynik. Jaką Państwo stosujecie metodę
dodatkową w pozyskiwaniu informacji o stanie tarczy
szyjki macicy?
Cytologia jest podstawowym narzędziem pracy.
Pacjentki wręcz oczekują jej wykonania.  Natomiast
bardzo ważna jest też ich edukacja i wprowadzenie
w bardziej zaawansowane formy diagnostyczne.
W naszej klinice odchodzimy od wykonywania
tradycyjnej cytologii szkiełkowej. Obecnie 80%
cytologii którą pobieramy, to cytologia płynna
LBC, która jest znacznie bardziej wiarygodna. Jeśli
w cytologii wychodzą nieprawidłowości lub pacjentka

EVA System stanowi
także świetne narzędzie przy
kwalifikacji do zabiegów
wewnątrzpochwowych,
np. mezoterapii czy terapii
PRP w atroficznej śluzówce,
a także do archiwizacji zdjęć
przed, po zabiegu, jak i po
rekonwalescencji, głównie
przy labiplastykach, liftingu
krocza czy liftingu warg
sromowych.

Jak Państwa pacjentki reagują na propozycję badania
kolposkopowego?
Większość pacjentek z nieprawidłowymi obrazami
cytologicznymi jest świadoma istnienia takiego
badania i w ramach kolejnych kroków diagnostycznych
spodziewa się go. Pacjentki z prawidłowym wynikiem
cytologii, ale kwalifikujące się do profilaktycznego
badania kolposkopowego są pozytywnie zaskoczone
możliwością jego wykonania.

Jakie technologiczne i użytkowe rozwiązania w EVA
zwróciły Pani szczególną uwagę?
Po pierwsze, gabaryty. Kolposkop EVA jest zgrabny
i nie zajmuje dużo miejsca. Po drugie, możliwość
archiwizacji zdjęć na serwerze. Dodatkowym plusem

jest  uzupełnienie krok po kroku historii choroby
pacjentki, która zostaje w pamięci i można później do
niej wrócić, by porównać obrazy kolposkopowe.
Czy EVA System znajdzie zastosowanie również
w zabiegach z zakresu ginekologii estetycznej
dostępnych w Państwa klinice?
Myślę, że tak. Zwłaszcza przy kwalifikacji do
zabiegów wewnątrzpochwowych, np. mezoterapii
czy terapii PRP w atroficznej śluzówce, by ocenić
stan tej śluzówki przed zabiegiem, w trakcie leczenia
oraz po jego zakończeniu. Posłuży nam również
do archiwizacji zdjęć przed, po zabiegu, jak i po
rekonwalescencji, głównie przy labiplastykach, liftingu
krocza czy liftingu warg sromowych.
Dziękujemy za rozmowę.

