Zakres usług medycznych świadczonych w oddziałach szpitalnych Szpitala św. Anny w
Miechowie

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii







Leczenie pacjentów z niewydolnością narządową zagrażającą życiu: oddechową
krążenia, OUN
Leczenie pacjentów z niewydolnością wielonarządową
Leczenie pacjentów z urazem wielonarządowym
Leczenie pacjentów we wstrząsie
Leczenie zatruć
Prowadzenie chorych pooperacyjnych.

Oddział Chirurgiczny o Profilu Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznym,
Urologicznym






















Cholecystektomia klasyczna
Cholecystektomia laparoskopowa
Leczenie operacyjne zapalenie wyrostka robaczkowego
Leczenie operacyjne przepuklin
Leczenie zachowawcze i operacyjne żylaków kończyn dolnych
Leczenie operacyjne i zachowawcze chorób jelita grubego
Leczenie operacyjne i zachowawcze chorób żołądka
Leczenie niedrożność przewodu pokarmowego
Leczenie perforacji przewodu pokarmowego
Podstawowa diagnostyka onkologiczna
Zabiegi operacyjne nowotworów jamy brzusznej
Zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym
Zabiegi operacyjne cewki moczowej i prącia
Badania w zakresie dróg moczowych
Leczenie zachowawcze i operacyjne urazów
Leczenie zachowawcze urazów głowy
Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie obręczy barkowej i
kończyny górnej
Leczenie zachowawcze i operacyjne zwichnięć i złamań w obrębie miednicy i
kończyny dolnej
Leczenie zachowawcze zwichnięć i złamań we wszystkich odcinkach kręgosłupa
Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny górnej
Operacyjne leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien i nerwów w obrębie kończyny dolnej.
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Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych













Leczenie choroby wieńcowej (stabilna, niestabilna)
Leczenie zawału serca i jego powikłań
Leczenie niewydolności serca (ostra i przewlekła)
Leczenie wstrząsu kardiogennego
Leczenie nadciśnienia tętniczego ( pierwotne i wtórne)
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia
Leczenie i diagnostyka nagłego zatrzymania krążenia
Leczenie o diagnostyka kardiomiopatii
Leczenie zapalenia wsierdzia, mięśnia sercowego, osierdzia
Leczenie i diagnostyka nadciśnienia tętniczego
Leczenie i diagnostyka nabytych wad serca
Leczenia i diagnostyka chorób naczyń.

Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Ogólnym











Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
Leczenie i diagnostyka chorób przewodu pokarmowego
Leczenie zachowawcze choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Leczenie zachowawcze i diagnostyka chorób przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelit
Leczenie cukrzycy i innych stanów hipoglikemicznych
Leczenie i diagnostyka zaburzeń metabolicznych i zaburzeń odżywiania
Diagnostyka i leczenie chorób układu wydzielania wewnętrznego
Leczenie zakażeń pęcherza moczowego, nerek lub dróg moczowych
Leczenie i diagnostyka chorób układu krwiotwórczego
Leczenie lekkich zatruć.

Oddział Dziecięcy









Leczenie i diagnostyka zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych
Leczenie i diagnostyka zaburzeń metabolicznych i zaburzeń odżywiania
Leczenie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego
Leczenie i diagnostyka choroby zapalnych stawów i tkanki łącznej
Leczenie chorób gardła, uszu i nosa
Leczenie zakażenia nerek lub dróg moczowych
Diagnostyka i leczenie bólów głowy
Leczenie lekkich zatruć.
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Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym











Leczenie zachowawcze niedokrwiennego i krwotocznego udaru mózgu
Leczenie i diagnostyka padaczki
Leczenie i diagnostyka chorób rdzenia kręgowego
Leczenie i diagnostyka bólów głowy
Leczenie i diagnostyka uszkodzeń nerwów czaszkowych i obwodowego układu
nerwowego
Leczenie i diagnostyka chorób rdzenia kręgowego
Leczenie i diagnostyka chorób mięśni szkieletowych
Leczenie zachowawcze i diagnostyka nowotworów wewnątrzczaszkowych
Leczenie zachowawcze i diagnostyka krwotoków
Leczenie i diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc









Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroba płuc
Leczenie zatorowości płucnej
Leczenie i diagnostyka astmy oskrzelowej
Leczenie i diagnostyka innych chorób płuc
Leczenia i diagnostyka nowotworów płuc
Leczenie zapalenia płuc i opłucnej
Diagnostyka i leczenie zaburzeń układu oddechowego (ostre i przewlekłe)
Diagnostyka i leczenie gruźlicy płuc.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny











Leczenie i diagnostyka nieżytów żołądkowo-jelitowych
Diagnostyka i leczenie gorączki nieznanego pochodzenia
Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Leczenie i diagnostyka zapalenia wątroby różnego pochodzenia
Leczenie posocznicy
Leczenie zakażenia tkanek miękkich
Leczenie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych różnego pochodzenia
Leczenie chorób zakaźnych
Leczenia grypy
Leczenie i diagnostyka boreliozy
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Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym
















Prowadzenie porodu fizjologicznego i powikłanego
Zabiegi cesarskiego cięcia
Leczenie zachowawcze poronienia zagrażającego lub zabiegowe poronienia
dokonanego, zakończenie ciąży obumarłej
Leczenie zakażenie dróg moczowo-płciowych w ciąży
Opieka z powodu zaburzeń płodowych.
Zabiegi operacyjne dolnej części układu rozrodczego
Leczenie zachowawcze i operacyjne dolnej części układu rozrodczego
Leczenie zachowawcze i operacyjne jajników, jajowodów i miednicy mniejszej
Leczenie zachowawcze i operacyjne nowotworów układu rozrodczego
Leczenie schorzeń szyjki macicy, sromu i krocza
Leczenie i diagnostyka zaburzeń miesiączkowania
Diagnostyka nieprawidłowego krwawienia z dróg rodnych
Diagnostyka i leczenie schorzeń okresu przekwitania i okołomenopauzalnego
Diagnostyka i leczenie nowotworów żeńskich narządów płciowych
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy

Oddział Noworodków i Wcześniaków







Hospitalizacja noworodków wymagających normalnej opieki
Hospitalizacja noworodków wymagających wzmożonego nadzoru - tlenoterapia,
fototerapia,
Badania profilaktyczne
Promocja karmienia piersią
Szczepienia profilaktyczne WZW, BCG
Badania przesiewowe

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej
diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych
osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
SOR udziela natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie
nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.
W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są
wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek
dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.
Pacjentów przywozi pogotowie ratunkowe, przychodzą bez skierowania w stanie zagrożenia
życia lub zdrowia.
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Poradnie specjalistyczne
Poradnie specjalistyczne realizują świadczenia z zakresu porad zgodnie z katalogiem
świadczeń dla poszczególnych poradni w ramach umowy z MOW NFZ oraz wykonują
konsultacje dla Oddziałów Szpitalnych (poradnia okulistyczna, laryngologiczna,
dermatologiczna)
Pracownia Rentgenodiagnostyki z Gabinetem USG, Pracownia Tomografii
Komputerowej
 Wykonywanie badań obrazowych na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych, SOR,
poradni specjalistycznych i innych jednostek zgodnie z podpisanymi umowami
 Wykonywanie badań USG zgodnie ze zleceniami lekarzy oddziałów szpitalnych,
SOR, poradni specjalistycznych i innych jednostek zgodnie z podpisanymi umowami
 Wykonywanie badań tomografii komputerowej w ramach umowy z MOW NFZ oraz
na zlecenie oddziałów szpitalnych.

Dział Fizjoterapii, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Zespół Rehabilitacji Domowej
 Świadczenie usług kinezyterapeutycznych,
hydroterapii, krioterapii w Dziale Fizjoterapii

fizykoterapeutycznych,

masażu,

 Świadczenie usług kinezyterapeutycznych,
w warunkach domowych

fizykoterapeutycznych,

masażu

 Leczenie, fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów w Ośrodku Dziennym
 Leczenie i planowanie rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci.

Pracownia Endoskopii
 Wykonywanie badań gastroskopii i kolonoskopii w ramach umowy z MOW NFZ oraz
na zlecenie lekarzy z oddziałów szpitalnych

Pracownia EEG
 Wykonywanie badań EEG na zlecenie lekarzy oddziałów szpitalnych, poradni
specjalistycznych oraz podmiotów zewnętrznych mających umowy ze szpitalem.
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Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 Leczenie i diagnostyka zaburzeń psychicznych u dorosłych
 Leczenie zaburzeń nerwicowych i depresyjno-lękowych
 Leczenie i diagnostyka chorób Alzheimera i Parkinsona
 Leczenie upośledzeń umysłowych
 Konsultacje w oddziałach szpitalnych
 Prowadzenie psychoterapii dla dorosłych, wydawanie opinii psychologicznych
 Leczenie i terapia osób uzależnionych od alkoholu
 Leczenie i terapia osób współuzależnionych.

Zespoły Ratownictwa Medycznego
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:




zespoły specjalistyczne – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu
lub ratownik medyczny
zespoły podstawowe – co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik
medyczny

Zespół ratownictwa medycznego przewozi osobę wymagającą pomocy medycznej z
miejsca zdarzenia do:




najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego,
szpitala udzielającego świadczeń zgodnych z rodzajem i stopniem ciężkości urazu lub
zachorowania, np. do centrum urazowego, ośrodka oparzeniowego, udarowego albo
do ośrodka kardiologii interwencyjnej.
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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.
 Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmuje swoim zakresem pielęgnację i
rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji w celu poprawy stanu zdrowia,
zapobieganiu powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
aktywizacja i usprawnianie ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. Zapewnienie
tym osobom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i
wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i diety, a także opiekę w czasie
organizowanych zajęć kulturalno – rekreacyjnych.
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