Oddział Chirurgii Ogólnej
Ilość łóżek: 34
Lokalizacja: I piętro budynek główny
Numery telefonów:
87 429 67 31 lekarze
87 429 67 32 pielęgniarki
87 429 67 34 pacjenci
Lekarz Koordynator:
dr n. med. Wojciech Gurowski
Pielęgniarka Koordynująca:
Maria Baran
Personel lekarski oddziału:
lek.med. Jolanta Osieczko – Czyż
lek.med. Andrzej Szutko
lek.med. Grażyna Zdunek
lek.med. Justyna Staniak – Pacheco
Przyjęcia na oddział:
Następuje poprzez Izbę Przyjęć, na podstawie skierowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu
planowane: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00
nieplanowane: całodobowo
Zakres świadczeń:
Operacje planowe i ostre z zakresu chirurgii ogólnej chorób żołądka, jelita cienkiego i grubego;
laparoskopowe wycięcie pęchęrzyka żółciowego; laparoskopowe wycięcie wyrostka
robaczkowego; laparoskopowe operacje przepuklin pachwinowych obustronnych i nawrotowych;
operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych z wszczepem syntetycznym; laparoskopowe
resekcje jelita grubego z powodu nowotworów; latroskopie diagnostyczne w tym z przyczyn
urazowych; operacje niedrożności jelit w tym operacje laparoskopowe; operacje
retroperitoneoskopowe; operacje przetok okołoodbytniczych; operacje powikłań choroby
wrzodowej w tym laparoskopowe zaopatrzenie perforacji; opercje usunięcia tarczycy; operacje
usunięcia żylaków kończyn dolnych; operacje nowotworów skórnych i tkanki podskórnej;
przeszczepy skórne; operacje z powodu urazów czaszkowo-mózgowych, klatki piersiowej i
brzucha; endoskopowe usunięcie polipów przewodu pokarmowego; endoskopowe wyłonienie
gastrostomii odżywczej; ednoskopowa rewizja i ewakuacja kamieni z dróg żółciowych,
protezowanie dróg żółciowych w tym wprowadzenie protezy samorozprężalnej
Wyposażenie oddziału:
1 sala ośmioosobowa
2 sale sześcioosobowe
1 sala czteroosobowa
1 sala trzyosobowa
1 dwuosobowa
pompy infuzyjne 5
USG 1
Godziny wizyt lekarskich:
wizyta poranna 7:45 - 8:30

wizyta popołudniowa 19:15
Godziny wydawania wypisów: 13:00
Godziny wydawania posiłków:
śniadanie: 8:00 – 8:15
obiad: 12:15 – 12:45
kolacja: 17:00 – 17:30
Co pacjent powinien / może ze sobą zabrać
• skierowanie do szpitala
• dowód osobisty, NIP pracodawcy
• karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu
• wyniki badań
• leki, które przyjmuje chory
• piżama
• kapcie
• ręcznik
• przybory toaletowe (grzebień, szczoteczka, pasta do zębów, mydło, gąbka, przybory do
golenia)
Uwaga: rzeczy, w których chory przychodzi do szpitala, biżuteria, powinny zostać zabrane przez
rodzinę, opiekuna lub ewentualnie oddane do depozytu szpitala

