Oddział Urologiczny
Ilość łóżek: 27
Lokalizacja: II piętro budynek główny
Numery telefonów:
87 429 67 24 lekarze
87 429 67 27 pielęgniarki
87 429 66 70 pacjenci
Lekarz Koordynator:
dr n.med. Wiesław Kotarski
Pielęgniarka Koordynująca:
lic. piel. Joanna Moszczyńska
Personel lekarski oddziału:
lek. med. Marek Karczewski specjalista urolog FEBU
lek. med. Marek Dobrzański specjalista chirurg (w trakcie specjalizacji z urologii)
lek. med. Tomasz Purwin specjalista urolog
lek. med. Łukasz Wojtowicz specjalista chirurg (w trakcie specjalizacji z urologii)
lek. med. Krupa Jan (w trakcie specjalizacji z urologii)
Przyjęcia na oddział:
Następuje poprzez Izbę Przyjęć, na podstawie skierowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu
planowane: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00
nieplanowane: całodobowo
Zakres świadczeń:
• nowotwory pęcherza moczowego - zabiegi przezcewkowe (TURBT) i radykalne
wycięcie pęcherza
• nowotwory gruczoły krokowego - biopsje diagnostyczne, operacje prostatektomii
radykalnej
• nowotwory nerek - operacje nefrektomii oraz operacje oszczędzające nerkę (wycięcie
guza lub części nerki)
• operacje z powodu guzów prącia
• operacje wad wrodzonych - otwarte, endoskopowe i laparoskopowe operacje zwężenia
połączenia miedniczkowo-moczowodowego
• w zakresie kamicy nerkowej i moczowodowej - zabiegi endoskopowe (URSL, PCNL),
zabiegi przezskórnej litotrypsji (ESWL) oraz operacje klasyczne i laparoskopowe
kamicy układu moczowego
• operacje guzów i wodniaków jąder, operacje z powodu urazów moszny
• laparoskopowe zabiegi żylaków powrózka nasiennego oraz fiksacji nadmiernie
ruchomych nerek
• diagnostyka endoskopowa pęcherza
• w zakresie przerostu gruczołu krokowego - zabiegi przezcewkowe (TUR-P) oraz
adenomektomia nadłonowa
• endoskopowe zabiegi z powodu zwężenia cewki moczowej
• wyłanianie przezskórnych przetok nerkowych przez nakłucie pod kontrolą USG
Odział specjalizuje się w:
leczeniu chorób nowotworowych układu moczowego i męskich narządów płciowych, kamicy
układu moczowego , leczeniu przerostu gruczołu krokowego i wad wrodzonych układu moczowego
Wyposażenie oddziału:
oddział posiada pełne wyposażenie do zabiegów endoskopowych (cystoskopy, resektoskopy,

uretrotom, ureterorenoskopy) wraz z nowoczesnym torem wizyjnym , sprzęt do ESWL
(z ramieniem C i USG Doppler), sprzęt do zabiegów PCNL, USG z głowicą transrektalną;
w szpitalu w pracowni radiologicznej jest dostęp do diagnostyki obrazowej (RTG i TK)
Godziny wizyt lekarskich:
wizyta poranna 7:45 - 8:30
wizyta popołudniowa 19:15
Godziny wydawania wypisów: od 13:00
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
• 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)
• kubek
Uwaga: rzeczy, w których chory przychodzi do szpitala, biżuteria, powinny zostać zabrane przez
rodzinę, opiekuna lub ewentualnie oddane do depozytu szpitala
Panie powinny być bez makijażu i pomalowanych paznokci.
Nie należy golić obszaru operacyjnego.

