Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
im. R. Czerwiakowskiego
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
tel. 56-66-89-100

tel./ fax. 56-66-89-101

TELEFONY KONTAKTOWE
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56-66-89- XXX
ODDZIAŁY SZPITALNE

NUMER TELEFONU

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Punkt przyjęć

-198, - 199

Oddział Wewnętrzny
Punkt pielęgniarski

-200

Sekretariat

-201

Ordynator

-202

Pielęgniarka Oddziałowa

-203

Gabinet lekarski

-204

Pielęgniarka Oddziałowa / Punkt pielęgniarski

-140

Sekretariat

-139

Ordynator

-142

Gabinet lekarski

-144

Punkt pielęgniarski

-180

Pielęgniarka Oddziałowa

-143

Gabinet lekarski / Sekretariat

-183

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Urazowo – Ortopedyczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Punkt pielęgniarski

-135

Pielęgniarka Oddziałowa

-138

Gabinet lekarski / Ordynator

-137

Sekretariat

-170

Ordynator

-171

Gabinet lekarski

-173

Punkt położnych (Oddział Położniczy)

-174

Punkt położnych (Oddział Ginekologiczny)

-175

Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat

-155

Punkt pielęgniarski

-150

Gabinet lekarski

-153

Punkt pielęgniarski

-160

Pielęgniarka Oddziałowa

-161

Ordynator

-162

Punkt pielęgniarski

-280

Gabinet lekarski

-281

Pielęgniarka Oddziałowa

-282

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Dziecięcy

Oddział Neonatologii

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Pulmonologiczna
Rejestracja

-290
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Gabinet lekarski

-292

Rejestracja

-294

Gabinet lekarski

-290

Poradnia Diabetologiczna

-267

Poradnia Profilaktyki Onkologicznej z Gabinetem USG
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Rejestracja

-220

Gabinet lekarski

-221

Rejestracja

-220

Gabinet lekarski

-222

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

Poradnia Urologiczna

-267

Poradnia Urologiczna – rejestracja pierwszorazowa

-192

Poradnia Preluksacyjna

-267

Pracownia Endoskopowa

-245

Poradnia Położniczo -Ginekologiczna

-230

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja

-290

Gabinet lekarski

-292

Rejestracja

-290

Gabinet lekarski

-291

Poradnia Rehabilitacji Medycznej

Rejestracja

-190

Zakład Fizjoterapii

Rejestracja

-190

Rejestracja

-240

Pracownia RTG

-241

Pracownia TK

-242

Pracownia USG

-244

Rejestracja

-192

Transport

-196

Dyspozytor

-211

Kierowcy

-212

Transport

-213

Poradnia Psychologiczna

Radiologia

Powiatowa Przychodnia Rodzinna

Zespół Ratownictwa Medycznego

Laboratorium

-262

Prosektorium

-260

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Kierownik

56-64-98-040

Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat

56-49-82-325

Punkt pielęgniarski

56-64 98-041

ODDZIAŁY SZPITALNE
Szpitalny Oddział Ratunkowy
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Koordynator: dr n. med. Sławomir Olszewski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzanna Bruzda
Specyfikacja Oddziału:
–

oddział posiada 6 łóżek dla pacjentów,

–

SOR udziela świadczenia zdrowotne całodobowo w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego,

–

SOR obejmuje swoją opieką pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego, skierowanych przez
lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz z nagłymi dolegliwościami i urazami bez skierowania,

–

wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej,

–

SOR wyposażony jest w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, reanimacyjny i ratunkowy.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta,
a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz. Szpital dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca
ratunkowego.
WYMAGANY DOKUMENT
Pacjent zgłaszając się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinien przedstawić dowód potwierdzający jego tożsamość, np.:
dowód osobisty, paszport.

Oddział Wewnętrzny z Salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Koordynator: lek. med. Beata Pawul-Skowronek
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Maria Wilangowska
Sekretarka Medyczna: Barbara Brześkiewicz

Specyfikacja Oddziału:
– prowadzi diagnostykę i leczenie między innymi chorób układu oddechowego, krążenia, chorób przewodu
pokarmowego i chorób nowotworowych,
–

w ramach potrzeb konsultujemy naszych pacjentów ze specjalistami neurologii, chirurgii, ortopedii, psychiatrii i
psychologii,

–

mamy możliwość wykonywania badań obrazowych echokardiograficznych, radiologicznych, ultrasonograficznych,
badań holterowskich, prób wysiłkowych i badań endoskopowych przewodu pokarmowego,

–

pacjenci mogą skorzystać z porad również w przychodniach specjalistycznych.

WSKAZANIA
Pacjent zgłaszający się do planowego leczenia wskazanym jest aby posiadał: skierowanie do szpitala, dowód osobisty, wynik
badania RTG klatki piersiowej (jeśli było wykonane w ciągu ostatniego półrocza), grupę krwi (jeżeli była określona), karty
informacyjne leczenia szpitalnego, wynik badania USG (jeżeli było wykonane wcześniej), piżamę, ręczniki, przybory toaletowe.

Oddział Chirurgii Ogólnej
p.o. Ordynatora: lek. med. Jarosław Czemeżyński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Wieczorek
Sekretarka Medyczna: Małgorzata Matczak
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Specyfikacja Oddziału:
- dysponujemy 21 miejscami dla chorych w 9 salach dwuosobowych i jednej sali trzyosobowej,
- sale chorych wyposażone są w pełen węzeł sanitarny i posiadają dostęp do telewizji kablowej.
Świadczymy usługi w zakresie chorób układu gastroenterologicznego:
– żołądka,
– dwunastnicy,
– trzustki,
– pęcherzyka żółciowego,
– dróg żółciowych,
– jelita grubego.
Zabiegi wykonujemy metodą klasyczną i laparoskopowo:
– przepukliny metodą klasyczną i z użyciem materiału syntetycznego (siatka),
– żylaki kończyn dolnych,
– żylaki odbytu,
Pacjent zgłaszający się do planowego leczenia operacyjnego w Oddziale Chirurgii powinien posiadać: skierowanie do oddziału,
dowód osobisty, grupę krwi (jeżeli wcześniej była określona i jest udokumentowana), karty informacyjne ewentualnych
wcześniejszych hospitalizacji, wynik badania USG (jeżeli było wykonane wcześniej), jednorazową maszynkę do golenia (golenie
pola operacyjnego 2 godz. przed zabiegiem przez personel oddziału), nr telefonu do kontaktu z osobą upoważnioną przez
pacjenta, przybory toaletowe, piżama, ręczniki.

Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Koordynator: lek. med. Piotr Urbański
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Elżbieta Trędowska
Sekretarka Medyczna: Kamila Kostyra

Specyfikacja Oddziału
W Oddziale Urazowo-Ortopedycznym wykonujemy następujące zabiegi:
- aloplastyka stawu biodrowego,
- rewizje po aloplastyce stawów biodrowych,
- leczenie złamań pourazowych kości w pełnym zakresie,
- leczenie urazowych uszkodzeń tkanek miękkich,
- operacje artroskopowe stawu kolanowego,
- zaburzenia zrostu kości i stawy rzekome,
- guzy i choroby guzopodobne kości,
- leczenie ortopedyczne chorób reumatoidalnych,
- leczenie przewlekłych niegojących się ran za pomocą terapii VAC,
- leczenie osteoporozy,
- korekcje nabytych wad stóp,
- leczenie zmian zwyrodnieniowych kolana,
- korekcja wad aparatu wyprostnego stawu kolanowego,
- leczenie nabytych stanów chorobowych rąk,
- usunięcie materiału zespalającego z kończyn.
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Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Koordynator – lek. med. Krzysztof Mitura
Pielęgniarka Koordynująca – lic. Katarzyna Fudała
Specyfikacja Oddziału:
–

oddział liczy 29 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach z łazienkami, wyposażony jest w nowoczesny sprzęt
wspomagający rehabilitację pacjentów,

–

posiada salę rehabilitacji,

–

pacjenci objęci są kompleksową rehabilitacją oraz całodobową opieką pielęgniarską i lekarską.

Na oddział przyjmowani są pacjenci dorośli po urazach, zabiegach operacyjnych, w zaostrzeniach chorób przewlekłych.
Kwalifikacji do przyjęcia w oddział dokonuje lekarz rehabilitacji na podstawie skierowania, analizy dokumentacji medycznej
oraz oceny stanu zdrowia pacjenta, w każdy czwartek w godz. 11:00 – 12:00.
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Rehabilitacja obejmuje usprawnianie pacjentów za pomocą:
– kinezyterapii – różnorodne formy terapii w zakresie zajęć indywidualnych i grupowych(metody: PNF, NDT – Bobath,
terapia manualna wg Typeldosa, relaksacja poizometryczna, Kinesio – Taping, ćwiczenia czynne, ćwiczenia w odciążeniu),
– fizykoterapii,
– elektrolecznictwo (galwanizacje, jonofereza, diadynamik, prądy interferencyjne, prądy Tens, elektrostymulacje, toroliza),
– leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej i niskiej częstotliwości,
– ultradźwięki,
– światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, laseroterapia),
– ciepłolecznictwo (okłady masą Fango),
– krioterapia (za pomocą ciekłego azotu),
– hydroterapii,
– masaż wirowy kkg i kkd,
– masaż wirowy całkowity,
– masaż klasyczny,
– masaż limfatyczny,
– psychoterapii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator: lek. med. Barbara Grabska-Jastrzębska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Teresa Brodzińska
Specyfikacja Oddziału
Oddział świadczy usługi w zakresie anestezjologii (obejmuje 7 stanowisk do znieczulenia) oraz intensywnej terapii (obejmuje
5 stanowisk dla pacjentów).
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1.

ANESTEZJOLOGIA

Wykonujemy znieczulenia: ogólne złożone, znieczulenia dożylne, sedacje, znieczulenia podpajęczynówkowe, znieczulenia
zewnątrzoponowe, blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne. Wykonujemy czynności

w zakresie: reanimacje,

zakładanie cewników do żył centralnych, zakładanie elektrod do czasowej stymulacji serca, konsultacje chorych w oddziałach
oraz przygotowanie chorych do planowych i nagłych operacji i cięć cesarskich. Posiadamy 2 stanowiska nadzoru
poznieczuleniowego.
2.

INTENSYWNA TERAPIA

Sala czterołóżkowa i separatka. Oddział spełnia wszystkie kryteria do prowadzenia prawidłowej terapii chorych

w

bezpośrednim zagrożeniu życia, stanów po reanimacjach, stanów pooperacyjnych, urazów wielonarządowych, niewydolności
oddechowej, nerek i wielonarządowej, we wstrząsie septycznym i posocznicy, stanów po próbach samobójczych.
ODDZIAŁ DYSPONUJE OBECNIE:
- 8 respiratorami,
- aparatem do terapii nerkozastępczej,
- bronchofiberoskopem,
- aparatem RTG przyłóżkowym,
- 2 aparatami do monitorowania hemodynamiki,
- aparatem do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
- pompami infuzyjnymi do podawania leków,
- pompami do żywienia enteralnego,
- pełnym monitorowaniem wszystkich parametrów życiowych na każdym stanowisku,
- monitorowaniem parametrów życiowych na stanowisku centralnym w punkcie pielęgniarskim.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Ordynator: lek. med. Maciej Stuczyński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Strugarek
Sekretarka Medyczna: Renata Sadowska

Specyfikacja Oddziału
- całodobowa opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą oraz nad kobietami z różnymi schorzeniami ginekologicznymi,
- zapewniamy porody rodzinne, porody ze znieczuleniem i porady laktacyjne bez dodatkowych opłat,
- ciężarne leczone są zgodnie z I stopniem referencyjności,
- wykonujemy operacje ginekologiczne (z wyjątkiem operacji onkologicznych) oraz małe zabiegi ginekologiczne,
- oddział posiada nowy wysokiej jakości sprzęt,
- sale porodowe wyposażono w nowe specjalistyczne łóżka porodowe,
- stosujemy nowoczesne techniki operacyjne z użyciem najnowszych produktów medycznych.
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Oddział Neonatologii
Koordynator: lek. med. Robert Skowronek
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Zulewska
Specyfikacja Oddziału:
–

oddział prowadzi opiekę nad noworodkiem w systemie matka dziecko tak zwanym „ rooming-in” co zapewnia pełny
kontakt matki ze swoim dzieckiem.

–

preferujemy karmienie naturalne,

–

prowadzimy diagnostykę i leczenie chorób okresu noworodkowego (wady wrodzone, infekcje),

–

w sytuacjach szczególnych posiadamy personel i sprzęt pozwalający na prowadzenie intensywnej terapii noworodka
do czasu przekazania do oddziału intensywnej terapii neonatologicznej (systemy do monitorowania czynności
życiowych, systemy wspomagania oddechu metodą nieinwazyjną n-CPAP),

–

wykonujemy badania przesiewowe w tym badanie słuchu w ramach Ogólnopolskiego Programu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,

–

u noworodków z grup ryzyka wykonać badania usg głowy, brzucha, ECHO –serca (noworodki matek z cukrzycą) oraz
szereg badań radiologicznych. Dysponujemy również całodobowo pracownią mikrobiologiczną.

Zapewniamy dalszą opiekę w Poradniach Przyszpitalnych : Poradni Patologii Noworodka – dla noworodków z grup ryzyka.
Prowadzimy rehabilitację w ramach Poradni Rehabilitacyjnej. Wszystkich rodziców zapraszamy do Poradni Preluksacyjnej na
badania przesiewowe stawów biodrowych.

Oddział Dziecięcy
Ordynator: lek. med. Ilona Horszczaruk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Szymczak
Sekretarka medyczna: Zyta Witkowska
Specyfika Oddziału:
– oddziałem ogólnopediatryczny I stopnia referencyjności, na który przyjmowani są osoby do 18 roku życia w celu
diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób wieku dziecięcego,
–

–

oddział posiada niezbędny do diagnostyki i leczenia schorzeń ogólnopediatrycznych sprzęt: inhalatory, nebulizatory,
aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, lampa do fototerapii, inkubator, aparaty do pomiaru
RR,
oddział dysponuje 23 łóżkami dla pacjentów (12 sal chorych, 4 sale z łazienkami). Rodzicom, opiekunom
zapewniamy możliwość korzystania z stanowiska wypoczynkowego przy łóżku pacjenta.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń:
- układu oddechowego,
- moczowego,
- nerwowego,
- przewodu pokarmowego,
- układu krążenia,
- diagnostykę stanów gorączkowych,
- niedoboru masy ciała i wzrostu,
- zatruć.
Diagnozujemy i leczymy dzieci mając całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego, pracowni bakteriologicznej, działu
diagnostyki obrazowej.
W trakcie hospitalizacji w oddziale istnieje możliwość wykonania u dzieci badań obrazowych (tomografia komputerowa, RTG,
CUM, urografia, USG). Współpracujemy z pracownią endoskopową, gdzie starszym dzieciom wykonuje się badanie górnego
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odcinka przewodu pokarmowego.
Nasi pacjenci podczas pobytu są konsultowani przez specjalistów (neurolog, okulista, psycholog).
W razie potrzeby korzystamy spoza szpitalnych pracowni diagnostycznych ( rezonans magnetyczny, EEG).
Współpracujemy ze szpitalami II poziomu referencyjnego – Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu oraz Klinika Pediatrii
Collegium Medicum w Bydgoszczy, w których istnieje możliwość dalszego leczenia specjalistycznego naszych pacjentów.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
Adres jednostki: ul. Wyspiańskiego 6, 87-300 Brodnica
Kierownik: lek. med. Hanna Rutkowska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Badaczewska
Sekretarka Medyczna: Joanna Pawłowska

Specyfikacja
–

placówka stacjonarna, przeznaczona dla osób przewlekle chorych, które nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze
względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczną lub brak samodzielności wymagają kontynuacji leczenia
oraz profesjonalnej całodobowej opieki i pielęgnacji,

–

jednorazowo może przebywać 42 pacjentów,

–

w naszym zakładzie nie mogą przebywać pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową, chorobą psychiczną
z uzależnieniem,

–

budynek wyposażony jest w windę,

–

współpracujemy z Poradniami Specjalistycznymi w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych,

–

wyposażeni jesteśmy w nowoczesny sprzęt do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji,

–

posiadamy zintegrowany system higieny, podnośniki elektryczne i hydrauliczne, łatwoślizgi, sprzęt do przemieszczania
się, odpowiednio wyposażoną salę rehabilitacyjną oraz sprzęt do prowadzenia rehabilitacji przyłóżkowej, łóżka
elektryczne, z regulowanymi funkcjami ustawień i zabezpieczone w odpowiednie barierki, wyposażone w materace
p/odleżynowe.

i

W ramach pobytu zapewniamy:
- kompleksową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny, pielęgniarski, rehabilitacyjny,
- zapewniamy, również kontynuację leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitację,
- zaopatrzenie w wyroby medyczne,
- terapię indywidualną, grupową,
- terapię psychologiczną,
- edukację zdrowotną pacjentów oraz ich rodzin,
- opiekę duszpasterską.
Odwiedziny codziennie od godziny 14.00 do godziny 18.00.

Wymagane dokumenty:
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•

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,

•

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

•

Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,

•

Oświadczenie o odbiorze pacjenta,

•

Oświadczenie woli,

•

Oświadczenie do ZUS/KRUS (Dostarczyć w dwóch egzemplarzach),

•

Zgoda na potrącenie środków finansowych,

•

ksero decyzji renty/emerytury,

•

ksero ostatni odcinek renty/emerytury,

•

ksero dowód osobisty i legitymacja rencisty.

Oryginały w/w dokumentów do wglądu.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Profilaktyki Onkologicznej z Gabinetem USG
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Patologii Noworodka
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
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Poradnia Urazowo–Ortopedyczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Usługi medyczne wykonywane w poradni chirurgicznej:
– konsultacje specjalistyczne w schorzeniach chirurgicznych,
– zaopatrywanie ran i innych świeżych obrażeń ciała (bez skierowania),
– usuwanie znamion skórnych i zmian w tkankach podskórnych,
– kwalifikacje do zabiegów chirurgicznych, biopsji cienkoigłowych, badań specjalistycznych, zaopatrzenia w sprzęt
ortopedyczny,
– prowadzenie pacjentów po zabiegach operacyjnych (również wykonywanych w innych oddziałach
specjalistycznych).

Poradnia Rehabilitacyjna
Usługi medyczne w poradni rehabilitacji medycznej:
– porady lekarskie z ogólną oceną stanu funkcjonalnego pacjenta, zaplanowaniem postępowania rehabilitacyjnego
i ustaleniem indywidualnego programu usprawniania leczniczego w określonych schorzeniach (m.in. reumatycznych,
pourazowych, zespołach bólowych, po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych, w stanach po udarach
mózgu i innych schorzeniach neurologicznych itp.),
– rehabilitacja dzieci z oceną poziomu ich rozwoju psychomotorycznego, neurofizjologicznego i określeniem
dysfunkcji oraz kwalifikacją do określonego modelu rehabilitacji,
– kwalifikacja i nadzór nad rehabilitacją w skoliozach i innych wadach postawy u dzieci i dorosłych,
– zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu elektro-, magneto-, lasero-, termo- i hydroterapii,
– zabiegi manualne, masaż leczniczy klasyczny, limfatyczny i mechaniczny,
– określanie potrzeb w zakresie optymalnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i inne środki pomocnicze
refundowane przez NFZ.

Zakład Fizjoterapii
Usługi medyczne wykonywane w zakładzie fizjoterapii:
Fizykoterapia
1. Elektroterapia:
– Prądy diadynamiczne,
– Prądy interferencyjne,
– Prądy impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja mięśni i stawów),
– tonoliza,
– TENS,
– Kötz,
– Traeberta,
– galwanizacja,
– jonoforeza.
2. Terapia ultradźwiękami:
– ultradźwięki,
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– fonoforeza.
3. Magnoterapia:
– pole magnetyczne.
4. Diatermia krótkofalowa.
5. Terapuls (pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości).
6. Światłolecznictwo:
– lampa Sollux,
– laseroterapia.
7. Ciepłolecznictwo:
– Fango.
8. Krioterapia miejscowa.
9. Hydroterapia:
– masaż wirowy kończyn górnych,
– masaż wirowy kończyn dolnych,
– masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa.
Masaż:
– masaż ręczny leczniczy,
– drenaż limfatyczny – ręczny,
– drenaż limfatyczny – mechaniczny (BOA),
– masaż izometryczny,
– masaż segmentarny.

Kinezyterapia
Rehabilitacja pacjentów:
- neurologicznych (udary, polineuropatie, porażenie nerwów, SM),
- ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych),
- onkologicznych,
- ze schorzeniami reumatoidalnymi,
- z bólem (zespoły bólowe kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe),
- z wadami postawy (stopy płaskie, płasko-koślawe, szpotawe, plecy płaskie, okrągłe, skoliozy, choroba
Schenermanna),
- rehabilitacja dzieci z oceną poziomu ich rozwoju psychomotorycznego, neurofizjologicznego i określeniem
dysfunkcji oraz kwalifikacją do określonego modelu rehabilitacji.

Pracujemy metodami:
- PNF,
- FDM,
- Mc Kenzie,
- terapia manualna,
- NDT Bobath,
- Kinezjotaping,
- inne współczesne metody neurofizjologiczne.
Usprawnianie ruchowe prowadzone jest przez wykwalifikowanych terapeutów z uwzględnieniem indywidualnych
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potrzeb pacjenta.

Laboratorium Analityczne
Koordynator: mgr Barbara Pawłowska
Pracownie:
Pracownia hematologii i koagulologii
Pracownia biochemii klinicznej
Pracownia analityki ogólne
Pracownia serologii grup krwi
Pracownia bakteriologiczna

Informacje dla pacjentów:
Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do soboty w godzinach: 7:15 – 9:15.
Odbiór wyników badań osobiście lub z upoważnieniem w godzinach: 14:00 – 19:00 w dniu pobrania materiału, w kolejnych
dniach- w godzinach 7:00 – 19:00.
Przypominamy, że wyników zleconych przez poradnie specjalistyczne nie odbieramy osobiście. Wyniki przesyłane są drogą
elektroniczną do gabinetu lekarskiego.
W trosce o ochronę danych osobowych wyników badań laboratoryjnych nie podajemy telefonicznie.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)
Pielęgniarka koordynująca: lic. Joanna Gabryel
Specyfikacja:
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest świadczona:
– dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 rano,
– dni wolne od pracy od 08:00 do 08:00 dnia następnego,
- w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki przyjmowani są pacjenci z nagłymi zachorowaniami,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez
skierowania,
- realizowane są świadczenia:
– ambulatoryjne porady lekarskie – pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,
– porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego,
– wizyty domowe – w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka,
a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego (o wykonaniu
wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem),
– zastrzyki w gabinecie zabiegowym – wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
- pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego
jesteśmy zapisani,
- podczas bezpośredniej wizyty pacjent powinien okazać dokument tożsamości lub paszport.
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W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty.
Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept nie związanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem
choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych.
Należy pamiętać:
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej,
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków
przeciwbólowych,
- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp,
- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie
ratunkowe).

Pracownia Endoskopowa
GASTROSKOPIA
Prosimy Państwa, żeby przez 30-60 minut po badaniu z pobraniem wycinków nic nie jeść i nie pić, a przez dwie godziny unikać
gorących posiłków i płynów.
Ponieważ w związku ze znieczuleniem gardła mogą wystąpić trudności w połykaniu należy mieć na względzie możliwość
zachłyśnięcia się, przez kilka godzin jeść ostrożnie i powoli.
Należy bezzwłocznie poinformować swojego lekarza, jeżeli w ciągu kilku godzin po badaniu wystąpią:
- silne bóle jamy brzusznej,
- czarny stolec,
- inne niepokojące objawy.
Badania dodatkowe
•

Nie są konieczne (chyba, że lekarz zaleci inaczej)

• Pięć dni przed planowanym badaniem należy odstawić leki przeciwzakrzepowe, np. Acard, Syncumar, Polocard.
Sposób przygotowania pacjenta do badania
•
•
•

Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
Badanie poprzedzone jest podpisaniem zgody.

Pacjent na badanie zgłasza się ze skierowaniem.
W przypadku zabiegów operacyjnych dot.przewodu pokarmowego pacjent powinien dostarczyć stosowną dokumentację.
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KOLONOSKOPIA
Po badaniu pacjent pozostaje na obserwacji 2-3 godzin, aż do całkowitego wybudzenia.
PRZYGOTOWANIE JELITA GRUBEGO DO KOLONOSKOPII
1. Pięć dni przed planowanym badaniem w zakresie jelita grubego należy odstawić leki przeciwzakrzepowe, np. Acard,
Syncumar, Polocard.
2. Dwa dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać tłustych wędlin, sałatek, warzyw, owoców pestkowych,
pestek, ciemnego pieczywa, napojów gazowanych.
3. Zaleca się stosowanie diety półpłynnej, kleików, napojów niegazowanych, herbaty.
4. Dzień przed badaniem można spożyć lekkostrawne śniadanie, ziołową herbatę, bułkę, przecedzony bulion z rosołu.
5. Dzień przed badaniem, około godziny 14.00 należy rozpocząć przyjmowanie preparatu o nazwie Fortrans, w dawce
jedna saszetka. Saszetkę należy rozpuścić w 1 litrze wody. Całkowicie należy przyjąć 3 – 4 litrów przygotowanego
płynu w czasie jedna szklanka na 15 minut.
6. W dniu badania należy:
– rano przyjąć leki regularnie stosowane,
– wypić jedną szklankę wody.
7. Badanie odbywa się w godzinach dopołudniowych w krótko działającym znieczuleniu dożylnym podawanym w celu
ograniczenia bólu, poprawy komfortu badania pacjenta.
8. Po wykonanym badaniu przy dobrym samopoczuciu pacjenta, za zgodą lekarza, pacjent może zostać wypisany do
domu.
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