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INFORMACJA  DLA  RODZICÓW DZIECI  OPEROWANYCH Z POWODU WRODZONEGO ZAROŚNIĘCIA 

PRZEŁYKU i PRZETOKI TCHAWICZO-PRZEŁYKOWEJ 

Szanowni Państwo, 

Pragniemy poinformować Państwa o prowadzonym w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii 

Medycznej we Wrocławiu badaniu kontrolnym oceniającym wyniki leczenia dzieci operowanych techniką 

torakoskopową z powodu wrodzonego zarośnięcia przełyku i przetoki tchawiczo-przełykowej. Metoda ta została 

zastosowana podczas zabiegu u Waszego dziecka.  

Proponowane przez nas badanie kontrolne pozwoli na ocenę rozwoju Państwa dziecka na tle rówieśników, a 

nam pozwoli dowiedzieć się z jakimi problemami w opiece nad dziećmi borykacie się państwo na co dzień, co stanowi 

największą trudność i jak sobie Państwo z tym radzicie. Badania będą opierały się przede wszystkim na rozmowie z 

Państwem i badaniu lekarskim Waszego dziecka. Przygotowane będą też ankiety i formularze, co pozwoli nam 

porównać Państwa odpowiedzi z odpowiedziami innych rodziców. W zależności od problemów jakie Państwo 

zasygnalizują, w wypadku obecności wskazań, zostaną  wykonane dodatkowe badania obrazowe przełyku, badania 

manometryczne, USG brzucha, badania krwi. W razie konieczności pokierujemy  Państwa dziecko do odpowiednich 

specjalistów. Żadne badanie, które zaproponujemy, nie zostanie wykonane bez Waszej zgody i nie narazi dziecka na 

niepotrzebny stres i cierpienie. Mamy nadzieję, że informacje i uwagi uzyskane od Państwa jako Rodziców, pozwolą 

nam udoskonalić oraz zoptymalizować opiekę pooperacyjną nad innymi dziećmi, które będą operowane w naszej 

Klinice w przyszłości, a jednocześnie pomóc Wam w rozwiązaniu problemów, z którymi spotykacie się na co dzień.  

     Spotkania będą odbywały się w Klinice Chirurgii Dziecięcej przy ul. Curie-Skłodowskiej 50/52 we 

Wrocławiu. Termin badania będzie uzgodniony z Państwem. Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania listu i chęci 

współpracy poprzez przesłanie informacji drogą mailową (katarzyna.mascianica@gmail.com lub 

dpat@chdz.am.wroc.pl), ewentualnie SMS-em lub telefonicznie pod nr 662-150-598(dr Katarzyna Maścianica) lub 

601-70-30-06 (dr hab. Dariusz Patkowski).  .  

Jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą do Kliniki wszelkiej dokumentacji dotyczącej dotychczasowego 

rozwoju i choroby dziecka, a w szczególności: 

1)  Książeczki Zdrowia dziecka, w tym badań bilansowych 

2)  Kart informacyjnych z pobytów szpitalnych: nie tylko na chirurgii dziecięcej 

3)  Wyników innych wykonanych u dziecka badań: laboratoryjnych, obrazowych 

Prosimy powyższe informacje przekazać również Państwa Lekarzowi Rodzinnemu lub Lekarzowi Pediatrze na 

co dzień opiekującym się Państwa dzieckiem, aby otrzymać skierowanie do Kliniki na przeprowadzenie badań. 

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z lekarzami prowadzącymi badanie. 

 

dr hab. Dariusz Patkowski prof. nadzw. 

Kierownik 

Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii 

Dziecięcej 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

tel. 601-70-30-06 

e-mail: dpat@chdz.am.wroc.pl 

lek. med.  Katarzyna Maścianica  

Tel. 662-150-598 

e-mail: katarzyna.mascianica@gmail.com 
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