Oddział Wewnętrzny
Ilość łóżek: 39
Lokalizacja: III piętro budynek główny
Numery telefonów:
87 429 67 01 lekarze
87 429 67 02 pielęgniarki
Lekarz Koordynator:
lek. med. Maciej Zackiewicz
Pielęgniarka Koordynująca:
lic.piel. Irena Kowal
Personel lekarski oddziału:
lek. med. Elżbieta Ciesielska
lek. med. Dariusz Baniewski
lek. med. Wojciech Domański
lek. med. Anna Stankiewicz
lek. med. Anna Szymańska
lek. med. Alicja Perestret
lek. med. Aleksandra Tańska
lek. med. Dobrzyńska Katarzyna
Przyjęcia na oddział:
następuje poprzez Izbę Przyjęć, na podstawie skierowania, po wcześniejszym ustaleniu terminu
planowane: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00
nieplanowane: całodobowo
Zakres świadczeń:
Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych prowadzone w 39-łóżkowym oddziale
z czterostanowiskową salą intensywnego nadzoru kardiologicznego.
W ramach oddziału prowadzona jest Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia
Bronchoskopowa i Pracownia Endoskopowa.
Na oddziale prowadzona jest wczesna rehabilitacja i rehabilitacja oddechowa.
Prowadzone są szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych.
Odział specjalizuje się w:
Zakres posiadanych specjalizacji, umiejętności i dostępność pracowni diagnostycznych
ukierunkowuje działalność Oddziału szczególnie na:
• choroby układu krążenia (echokardiografia, badania wysiłkowe na bieżni ruchomej,
holterowskie 24-godzinne monitorowanie elektrokardiograficzne i ciśnienia tętniczego);
• choroby układu pokarmowego (endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego, ECPW, PEG, USG);
• choroby układu oddechowego (bronchoskopia, spirometria);
• schorzenia endokrynologiczne i diabetologia.
Wyposażenie oddziału:
• 1 czterostanowiskowa sala intensywnego nadzoru kardiologicznego z systemem
monitorowania nieinwazyjnego z centralą, wyposażona w defibrylatory (jeden z
możliwością stymulacji zewnętrznej) i stymulator do stymulacji endokawitarnej;
• 2 sale jednoosobowe;
• 1 sala dwuosobowa;
• 2 sale trzyosobowe;

•
•
•

2 sale czteroosobowe;
2 sale pięcioosobowe;
1 sala siedmioosobowa.

Godziny wizyt lekarskich:
wizyta poranna 7:45 - 8:30
wizyta wieczorna 19:15- 19.45
Godziny wydawania wypisów:
12.30- 14.30
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)
• szklankę lub kubek
Uwaga: rzeczy, w których chory przychodzi do szpitala, biżuteria, powinny zostać zabrane przez
rodzinę, opiekuna lub ewentualnie oddane do depozytu szpitala

