Oddział Urazowo - Ortopedyczny
Ilość łóżek: 25
Lokalizacja: I piętro budynek główny
Numery telefonów:
87 429 67 41 lekarze
87 429 67 42 pielęgniarki
87 429 67 51 odcinek septyczny B
Telefony dla pacjentów:
Sala 1
87 429 19 80
Sala 3
87 429 15 30
Sala 4
87 429 15 20
Sala 5
87 429 66 80
Sala 6
87 429 66 80
Lekarz Koordynator:
dr n. med. Tomasz Przymorski
Pielęgniarka Koordynująca:
lic. piel. Maria Juchniewicz
Personel lekarski oddziału:
lek. med. Dorota Tarara – specjalista
dr n. med. Andrzej Szostek – specjalista
lek. med. Marek Radiukiewicz – specjalista
lek. med. Rafał Winiarczyk - specjalista
lek. med. Michał Kucharski - specjalista
lek. med. Karol Busz - specjalista
lek. med. Paweł Tański – specjalista
lek. med. Marcin Witkowski – młodszy asystent
Przyjęcia na oddział:
następuje poprzez Izbę Przyjęć, na podstawie skierowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu
planowane: od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-12:00
nieplanowane: całodobowo
Zakres świadczeń:
• leczenie urazów narządu ruchu
• leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów
• operacje rekonstrukcyjne stawów, ręki, ścięgien i więzadeł
Oddział specjalizuje się w:
• leczenie urazów narządu ruchu
• operacje protezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych
• operacje artroskopowe kolana i barku
• rekonstrukcje więzadeł krzyżowych
• operacje z zakresu chirurgii ręki
• operacje paluchów koślawych
Wyposażenie oddziału:
Oddział podzielony jest na 2 odcinki:
A – pooperacyjny czysty – 18 łóżek
B – septyczny – 7 łóżek.

Odcinek A posiada:
1 salę pooperacyjną trzyosobową, wyposażoną w 2 kardiomonitory;
1 salę jednoosobową
3 sale dwuosobowe
1 salę trzyosobową
1 salę pięcioosobową.
Odcinek B – septyczny posiada:
1 salę trzyosobową
1 salę czteroosobową.
Ponadto na każdym odcinku jest sala opatrunkowa, na odcinku A – gipsownia.
Posiadamy ponadto:
• trzy pompy infuzyjne
• dwa artromoty
• 1 aparat EKG
Godziny wizyt lekarskich:
wizyta poranna 7:45 - 8:30
wizyta popołudniowa 19:15
Godziny wydawania wypisów:
13:00-14:00
Godziny wydawania posiłków:
śniadanie: 7:30-9:00
obiad: 12:30-13:30
kolacja: 17:00-18:30
Co pacjent powinien / może ze sobą zabrać
• skierowanie do szpitala
• dowód osobisty
• NIP pracodawcy do ewentualnego zwolnienia (lub NIP Urzędu Pracy)
• karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu
• wyniki badań (do zabiegów planowych protezoplastyk: RTG zatok z konsultacją
laryngologa; konsultację od stomatologa)
• szczotka do szorowania dłoni – jako przygotowanie do operacji choroby Dupuytrena
• leki, które przyjmuje chory
• piżama
• kapcie
• ręcznik
• przybory toaletowe (grzebień, szczoteczka, pasta do zębów, mydło, gąbka, przybory do
golenia)
• szklankę lub kubek
• kule (w przypadku operacji kończyn dolnych)
• ortezę według zaleceń ortopedy (do plastyki więzadła krzyżowego przedniego).
Uwaga: rzeczy, w których chory przychodzi do szpitala, biżuteria, powinny zostać zabrane przez
rodzinę, opiekuna lub ewentualnie oddane do depozytu szpitala

