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UCZKiN z kolejnym sukcesem w operowaniu wewnątrzmacicznym  

metodą dziurki od klucza. 

 
Wczoraj, czyli 04 października, w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM 

wykonano fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa płodu. Pacjentka jest obecnie  

w 25 tygodniu ciąży i razem z dzieckiem czuje się dobrze. Operacja trwała 3,5 godziny i wykonana 

została przez Zespół w składzie: operator – dr n. med. Robert Biskupski-Brawura-Samaha, asysta –  

dr n. med. Michał Lipa, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś. 

 

Rozszczep kręgosłupa u dziecka to poważna, postępująca wada rozwojowa, która powstaje na bardzo 

wczesnym etapie życia płodowego. Jest to ubytek w ciągłości kręgosłupa, najczęściej w odcinku 

lędźwiowym lub krzyżowym skutkujący na ogół nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz 

zwieraczy pęcherza moczowego lub odbytu. W Polsce wada ta zdarza się raz na 1000 urodzeń.  

 

Fetoskopowa operacja rozszczepu kręgosłupa polega na wykonaniu trzech otworów przez które 

wprowadza się do jamy macicy pacjentki cienki endoskop oraz dwa cienkie narzędzia. Cała operacja 

odbywa się w środowisku dwutlenku węgla i jest alternatywą dla tzw. otwartej operacji polegającej na 

podobnym do cesarskiego cięcia otwarciu jamy macicy, częściowego wydobycia płodu poza nią  

i zoperowaniu jego kręgosłupa – mówi dr n. med. Robert Biskupski-Brawura-Samaha – Ta metoda 

operacji nazywana jest metodą dziurki od klucza. Wymaga bardzo dużej precyzji, bo igła którą 

dokonywane jest szycie ma mniej więcej średnicę nieco większą niż włos – dodaje dr Biskupski-Brawura-

Samaha 

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM jest jedynym w Polsce ośrodkiem 

wykonującym wewnątrzmaciczne operacje u płodu z rozszczepem kręgosłupa przy użyciu metody 

fetoskopowej. Realizuje je od 4 lat i ma na swoim koncie już 26 tego typu operacji.  

 

Przygotowania do pierwszej operacji, która została wykonana w 2017 roku przez lekarzy naszej Kliniki 

– Przemysława Kosińskiego i Roberta Biskupskiego-Brawurę-Samaha, trwały ponad 1,5 roku. Było to 

możliwe między innymi dzięki wielkiemu wsparciu Fundacji Polsat, za co jesteśmy niezmiernie 

wdzięczni.  To był cały proces, którego efekty stale mamy wielką przyjemność obserwować, ponieważ 

z większością dzieci i ich rodziców mamy kontakt – mówi prof. Mirosław Wielgoś, Kierownik I Katedry 

I Kliniki Położniczo-Ginekologicznej – Warto wspomnieć, że pierwsza operacja trwała ponad 5 godzin. 

Teraz dzięki zarówno doświadczeniu jak i nowoczesnemu sprzętowi, wykonujemy ją znacznie krócej. 

Jestem fanem takich progresów – dodaje prof. Wielgoś.  

 

Jedynym znanym sposobem zapobiegania rozszczepowi kręgosłupa u dzieci jest regularne 

przyjmowanie przez kobietę kwasu foliowego (najlepiej 12 tygodni przed zajściem w ciążę oraz w jej 

pierwszych trzech miesiącach). Szacuje się, że ten organiczny związek chemiczny z grupy witamin B 

zmniejsza ryzyko wystąpienia rozszczepu kręgosłupa nawet o 70%.  

 

Więcej informacji o UCZKiN na www.uczkin.pl. 
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Zapraszamy do obserwowania nas na Facebook’u oraz Instagramie. 

 
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM w Warszawie to szpital o III, najwyższym stopniu 

referencyjności, świadczącym o jego niekwestionowanych kompetencjach w zakresie ciąż zagrożonych, ciąż o patologicznym 

przebiegu, obarczonych ryzykiem rozwiązania przed 31 tygodniem oraz różnymi chorobami i wadami genetycznymi. Klinika 

udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

diagnostyki. 24 godziny na dobę lekarze zapewniają najwyższy standard opieki dla pacjentek z problemami położniczymi, 

ginekologicznymi, uroginekologicznymi i onkologicznymi. UCZKiN jest, jednym z nielicznych w Polsce, państwowym 

Ośrodkiem Leczenia i Diagnostyki Niepłodności. Ponadto specjalizuje się w leczeniu farmakologicznym endometriozy.  

https://www.facebook.com/starynkiewicza
https://www.instagram.com/uczkin_wum/

